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1. Justificació, objectius i metodologia. 

 

1.1  Justificació. Per què Àngela Graupera? 

Una de les figures més representatives dins l’àmbit ibèric de la reivindicació dels 

drets de les dones durant el segle XX va ser Carmen de Burgos (1867-1932), més coneguda 

pel seu pseudònim Colombine. Aquesta periodista, escriptora, traductora i activista dels 

drets de la dona va jugar un paper molt rellevant en la reivindicació dels drets socials de les 

dones i la igualat envers els homes.  

No obstant això, a Catalunya hi ha una figura igualment rellevant que ha estat 

totalment oblidada, amb el valor afegit que, a diferència de l’anterior, va tenir una dimensió 

internacional: Àngela Graupera (c. 1890 – 1930, Barcelona). A banda de participar al front 

de l’est de la primera Guerra Mundial com a infermera voluntària a la Creu Roja, va tenir 

l’habilitat d’explicar les seves experiències i interpretar-les per als lectors del diari barceloní 

Las Noticias, a qui s’ofereix també volude forma voluntària. Aquest fet la converteix en 

l’autèntica primera corresponsal de guerra femenina de l’àmbit català. S’ha considerat 

tradicionalment Colombine com la primera en l’àmbit hispànic, però ens trobem en 

disposició d’investigar i corroborar que la primera dona catalana que va escriure el seu 

testimoni de la guerra va ser Graupera. Així com pels volts de la primera Guerra Mundial van 

aparèixer els moviments de reivindicació dels drets civils, dels drets laborals i de l’activisme, 

de la mateixa manera a l’àmbit català i ibèric va emergir la figura del corresponsal de guerra 

(Safont, 2012 i Pla Barbero, 2016), un ofici desconegut fins llavors en el món periodístic de 

casa nostra. Tenint en compte que Àngela Graupera també forma part d’aquest perfil de 

dones com Colombine, en l’àmbit català, i que és una figura quasi totalment desconeguda, 

és completament justificat aprofundir en la recerca en aquesta línia, per dotar-la d’una 

dimensió més àmplia, completant la recuperació de la biografia de Graupera amb tota la 

seva trajectòria de reivindicació i treball a favor del reconeixement dels drets de les dones i 

de la massa obrera, durant els anys vint i trenta, a Catalunya i en desplaçaments a l’exterior. 

Aquest estudi és limitat i possiblement no es pugui aprofundir en tots els aspectes que 

donarien per resultat una recerca òptima; per això el Treball Final de Màster se centrarà en 

quin paper va tenir com a corresponsal de guerra a la primera Guerra Mundial. Tal com es 

pot veure a la seva biografia dins el Diccionari biogràfic de les dones, és a partir dels pròlegs 

de la seva obra literària –molt extensa, per cert – que se’n dedueixen algunes qüestions, de 

la seva vida. Això significa que mai ningú no ha fet un estudi extens i centrat en aquesta 

figura històrica, tan important en la lluita pels drets laborals i de la dona a Catalunya. Segons 

les poques dades que hi ha sobre la seva trajectòria, va néixer i va morir a Barcelona, però 

ni tan sols es coneix el lloc ni la data exacta del seu naixement ni de la seva mort, així com 

no se sap si va estar casada o va tenir fills: quan als actes en què participa apareixen 

anunciats als diaris, se la tracta tant de “senyoreta” com de “senyora”, fet que ens fa pensar 

que va arribar a casar-se, però no tenim evidències més clares que aquesta. No es coneixen 

del tot les seves relacions personals, tot i que s’hi podrien relacionar molts noms, com Juan 

de la Flor, Joan Serra i Graupera i Josep Graupera, i totes les dones amb un perfil semblant 
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coetànies a Graupera (Frederica Montseny, Valeria Teya, Irene Polo, Victoria Ken, Clara 

Campoamor, Germaine Rebours o Carmen Karr). En definitiva, cal una recerca exhaustiva, 

que de ben segur donarà fruits immediats. 

Per tal de poder fer un cerca rigorosa de la influència que va tenir el seu testimoni 

del front de la Gran Guerra dins el món periodístic català, es fa evident que s’han de conèixer 

també totes les dades biogràfiques i personals possibles. Fins al moment, s’ha resseguit la 

seva trajectòria vital i la seva activitat a nivell social i polític a través dels escrits que va 

publicar des de l’Agrupació Femenina de propaganda cooperatista, i aquí és on s’ha trobat 

rastre també – entre d’altres articles curts que la citen (Vera-Rojas, Roma i Casanoves, Asín 

Ferrer, Amat Teixidó, Lozano Maneiro)-- de les diverses conferències que va donar en 

diferents escoles racionalistes i ateneus populars, en què se solia pronunciar contra la 

guerra, contra el feixisme i en pro de la llibertat de la humanitat. Veiem doncs el seu vessant 

activista, que com veurem en detall més endavant, també es bolca a defensar els drets i la 

igualtat de la dona a la societat i a l’esfera pública. Gràcies al llibre Miscel·lània d’homenatge 

a Josep Benet1, sabem que Graupera va formar part de Comitè Central del Front Únic Femení 

Esquerrista, que formava la Secció Femenina d’Esquerra Republicana; i acabà essent, 

després de les votacions, la vicepresidenta segona del Comitè. L’objectiu era contrarestar la 

política que estaven promovent les dones de la dreta, en contra de la República i la llibertat.  

El que més sobta és que, de cop i volta, es perd el rastre: els diaris, tal com ens diu 

Lozano Maneiro, informaven de cada passa que Graupera donava – conferències, xerrades, 

activitats, publicacions, manifests... – i de sobte no se’n sap res més. El fet que fos dona, 

catalana i activista heterodoxa d’esquerres, sumat a que és l’any 36 – Guerra Civil espanyola 

– quan en perdem el rastre, pot ser significatiu.  

Tal com es pot veure, Àngela Graupera sembla tenir una trajectòria com a activista i 

dona de lletres ben interessant, i al cap i a la fi, se’n saben només quatre retalls. Un altre 

estudi que posa en evidència aquestes llacunes és el de Jaume Fabre, titulat Quan les dones 

periodistes van començar a fer la feina dels homes2: ni tan sols apareix una única referència 

a Àngela Graupera.  

També va tenir relacions amb el moviment obrer i l’anarquisme. Va escriure a La 

Revista Blanca i va estar vinculada a la CNT3. A més de la seva obra periodística –molt 

desconeguda, com s’ha pogut comprovar–, a partir de l’any 1920 Graupera comença a 

escriure novel·les que s’han denominat com novel·les roses anarquistes, i que tenien un 

caire fulletonesc. Tot i que d’entrada puguin semblar novel·les banals o d’entreteniment, 

tenen amagades darrere aquestes idees que hem vist que Graupera defensava, sobretot 

aquelles que tenen relació amb la dona i amb les llibertats i els drets civils que creia li havien 

de correspondre. Gràcies a l’estudi de Lozano Maneiro, sabem que existeixen títols com 

Ansias de volar, Corazón de mujer, En las garras del hombre, La pequeña hechicera, La 

                                                           
1 COMISSIÓ D’HOMENATGE A JOSEP BENET i MORELL. Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet. 

Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. 
2 FABRE, Jaume. “Quan les dones periodistes van començar a fer la mateixa feina que els homes”, 

Serra d'Or. Barcelona, núm. 582 (2008, Juny), p. 33-34 - https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca  
3 MANZANARES, Jordi. “Alegría. una revista per combatre en Patufet”, Lleida, Pagès Editors, 2007,. 

http://www.tebeosfera.com/documentos/entregas/retalls_pages_1999_7.html – p. 123, 131-133 

https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca%20
https://traces.uab.cat/search?f=publication&p=Serra%20d%27Or&ln=ca
https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca
http://www.tebeosfera.com/entidades/pages_editors_s_l.html
http://www.tebeosfera.com/documentos/entregas/retalls_pages_1999_7.html
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pequeña rebelde, Odio y amor, La madre, Padre y verdugo, i molts altres, publicats a El 

Mundo al Día, suplement que formava part de La Revista Blanca. Entre elles, també trobem 

obres que no tenen a veure amb la novel·la rosa, sinó directament amb la seva experiència 

a la guerra, com per exemple La persecución del helenismo en Turquía, i El gran crimen. Lo 

que yo he visto en la guerra; aquesta última data de l’any 1935, un altre fet que demostra 

que no pot haver mort l’any 1930 (Lozano Maneiro, 2015)4. En una notícia a La Vanguardia 

– on hi ha quantitat de notícies que anuncien la seva activitat ininterrompuda a l’esfera 

pública5 - de l’any 1933 es parla d’una conferència que es va fer a Molins de Rei, organitzada 

pel Comitè Català contra la guerra, on participa també Àngela Graupera. Tot i ser catalana, 

és conegut que el moviment republicà, socialista o anarquista expressava les seves idees 

majoritàriament en llengua castellana – fixem-nos sinó en la revista Iberia -, i aquest fet, 

juntament amb què visqui la guerra i la dictadura a Catalunya, fa que l’obra d’Àngela 

Graupera sigui en castellà. Ara bé, si va acabar alineant-se amb el postulat d’Esquerra 

Republicana, és probable que acabés escrivint en català i per tant, es posarà atenció també 

a la cerca d’obra en llengua catalana.  

1.2  Objectius i metodologia. 

L’estudi està basat en la descripció clara de la biografia que es pugui conèixer d’Àngela 

Graupera, per determinar i interpretar la rellevància del seu paper i testimoni al front 

oriental de la Gran Guerra, i analitzar com aquesta experiència va influir la seva trajectòria 

posterior com a feminista conscient, lluitadora, i amb un extraordinari potencial. És un 

exemple molt clar de les capacitats que pot tenir i que té una dona, moltes vegades 

oblidades, desconegudes, o fins i tot negades. A més, es podria veure a la vegada quin paper 

va jugar en la literatura i la cultura catalana de la primera meitat del segle XX. Així, doncs, els 

objectius i la metodologia de l’estudi han estat els següents: 

1. Detallar la participació d’Àngela Graupera a la primera Guerra Mundial per esbrinar i 

clarificar la seva condició de primera corresponsal de guerra. Es durà a terme una anàlisi 

profunda i rigorosa de la rellevància de la seva participació a la Gran Guerra.  

2. Adquisició i lectura crítica del conjunt de la producció literària i periodística publicada de 

Graupera. 

3. Cerca hemerogràfica i buidatge exhaustiu en arxius, biblioteques i hemeroteques, i en 

repositoris digitals de la producció periodística de Graupera. Per exemple, entre d’altres, 

a Las Noticias, Alegría, La Revista Blanca, El Mundo al día, L’espill, La Vanguardia, El 

Liberal... 

                                                           
4 LOZANO MANEIRO, José María. “Andante triste, bellicoso e barbaro: la primera Guerra Mundial y 

el genocidio griego en la retina de la memoria de Àngela Graupera” 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5206884 dins de ROTA, Ivana i BERNARD, 

Margherita. Mujer, prensa y libertad. Renacimiento, Sevilla 2015,. 
5 Hemeroteca digital de La Vanguardia: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=Angela+Graupera&bd=01&bm=01&by=1910
&ed=31&em=12&ey=1950&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&excludeAd
s=true&sortBy=&order=asc&page=1  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=Angela+Graupera&bd=01&bm=01&by=1910&ed=31&em=12&ey=1950&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&excludeAds=true&sortBy=&order=asc&page=1%20
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=Angela+Graupera&bd=01&bm=01&by=1910&ed=31&em=12&ey=1950&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&excludeAds=true&sortBy=&order=asc&page=1%20
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=Angela+Graupera&bd=01&bm=01&by=1910&ed=31&em=12&ey=1950&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&excludeAds=true&sortBy=&order=asc&page=1%20
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2397056
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5206884
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4. Cerca, buidatge, lectura i anàlisi dels articles de guerra publicats a Las Noticias que es 

troben a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, la Casa de l’Ardiaca. Resseguir i 

completar la biografia de l’autora a partir de les dades recollides. 

5. Contextualitzar la seva aportació en l’àmbit social i polític en relació a la reivindicació 

dels drets de la dona a la Catalunya del primer terç del segle XX. 

6. Recuperar i posar en valor la seva producció literària i periodística, i fer-ne una primera 

aproximació amb l’escenari literari i cultural català del primer terç del segle XX.  

 

2. Context històric: 

 

2.1  El front de l’est. 

 

2.1.2 Sèrbia: 

 

La batalla del Cer va tenir lloc el 15 d’agost de 1914 i va durar fins el dia 24 al voltant 

del riu Jadar. El triomf dels serbis va significar la primera victòria dels aliats contra els països 

centrals de la Gran Guerra, essent numèricament superiors que els seus enemics 

austrohongaresos. L’exèrcit serbi va patir una gran carència d’artilleria, ja que tot just 

s’estaven començant a reposar els estocs que es van esgotar durant la Guerra dels Balcans. 

No tenien calçat adequat – molts d’ells van lluitar descalços -, cap tipus d’uniforme o 

equipació, ni tant sols rifles; el Regne de Sèrbia no tenia els recursos per produir-los, i molt 

menys podia importar-los de l’exterior. En canvi, els austrohongaresos comptaven amb gran 

nombre de fusells moderns, el doble de metralladores i també canons de camp com els 

serbis. També tenien municions de més qualitat i una infraestructura industrial i de transport 

molt més avançats.  

 Quan els combats van finalitzar, els serbis van assabentar-se de les atrocitats 

evidents que havien comès contra ells l’exèrcit austrohongarès: homes, nens i dones 

executats sumàriament, aquestes últimes, abans violades. 

 La batalla del riu Drina va ser un altre dels combats importants que es van produir al 

voltant del front de l’Est. Va tenir lloc el 6 de setembre de 1914 i va finalitzar el 4 d’octubre 

de 1914, també de serbis contra austrohongaresos. Després de la derrota dels últims a la 

batalla del Cer, l’exèrcit austrohongarès va retirar-se als voltants del riu Drina, dins de Bòsnia 

i de Syrmia. Sèrbia va dur a terme una ofensiva – sota la pressió dels seus aliats – a través 

del riu Sava a la zona de Syrmia. El 7 de setembre es va produir un atac austrohongarès a 

través del riu Drina, atac que va ser rebutjat per l’exèrcit serbi, amb 4.000 morts 

austrohongaresos; tot i això, acte seguit l’exèrcit austrohongarès va ser sorprès amb un altre 

atac. Poc després, es va desenvolupar una guerra de fosses, prop de les muntanyes, que era 

molt desfavorable pels serbis degut a la seva pèssima equipació i material de guerra: la major 

part de la infanteria portava els tradicionals opanaks6, mentre que els austrohongaresos 

portaven botes de cuir. L’artilleria sèrbia, doncs, va ser ràpidament silenciada, ja que l’exèrcit 

                                                           
66 Imatge d’uns opanaks - http://4.bp.blogspot.com/-q54cXZXd_ng/ToukpC-
EOLI/AAAAAAAABi4/LzHsFlySsJ8/s1600/opanci%2Bwithout%2Btoe.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-q54cXZXd_ng/ToukpC-EOLI/AAAAAAAABi4/LzHsFlySsJ8/s1600/opanci%2Bwithout%2Btoe.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-q54cXZXd_ng/ToukpC-EOLI/AAAAAAAABi4/LzHsFlySsJ8/s1600/opanci%2Bwithout%2Btoe.jpg
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enemic anava augmentant progressivament la seva. Les morts diàries dels serbis van arribar 

als 100 soldats.  

 El 3 de desembre va tornar a tenir lloc un altre combat important, la batalla de 

Kolubara que durà una setmana, fins el 9 de desembre de 1914. Va ser un enfrontament 

entre el Regne de Sèrbia i l’Imperi austrohongarès, amb una victòria final dels serbis, que 

van expulsar els enemics del seu territori. Després de la batalla del Drina, l’exèrcit serbi es 

va retirar a les costes orientals del riu Kolubara, amb 250.000 homes mal equipats, mentre 

que l’exèrcit austrohongarès van comptar amb una força de 450.000 homes ben equipats. 

El 16 de novembre de 1914 l’exèrcit austrohongarès va llançar un primer atac a l’altra banda 

del riu, on es trobava el bàndol enemic. El general primer de l’exèrcit serbi va proposar 

d’abandonar les posicions que ocupaven i prendre’n una de nova, prop de la ciutat de Gornji 

Milanovac, amb l’objectiu d’ endarrerir el combat i permetre així que les seves tropes 

descansessin per després llançar ells una altra ofensiva. El general cap de l’exèrcit serbi, 

però, no va aprovar la proposta, perquè suposava l’abandonament de Belgrad, la capital de 

Sèrbia. A més, els austrohongaresos estaven massa cansats, fins i tot abans de començar 

l’atac, mentre que el bàndol dels serbis havia descansat de nou en les seves noves posicions. 

La major part de les forces austrohongareses es trobaven fora de combat, era el moment 

perfecte per atacar. Aquests van patir moltes baixes i es van veure obligats a retrocedir: els 

capturats van ser 76.000 i el nombre de baixes va ser inclús major. A més, l’exèrcit serbi va 

estar de sort: l’enemic va abandonar grans quantitats d’equipament militar.  

No va ser fins la tardor de 1915, el moment en què les forces austrohongareses, 

alemanyes i búlgares, amb el Mariscal de Camp August von Mackensen al capdavant, van 

iniciar l’ofensiva contra Sèrbia amb un cos de més de 300.000 soldats. Aquest atac, i d’altres 

que es van dur a terme paral·lelament, va deixar els serbis sense defenses, quedant 

totalment desemparats.  

El 6 d’octubre de 1915 les potències centrals van envair el Regne de Sèrbia: les tropes 

austrohongareses van aconseguir prendre Belgrad, la capital històrica de Sèrbia, destruint 

bona part dels edificis i realitzant repressions salvatges, des de violacions fins a venjances 

de mort. El 14 d’octubre, el Regne de Bulgària va declarar la guerra a Sèrbia responent als 

seus tractats secrets amb les potències centrals. Ens els successius dies tant alemanys com 

austrohongaresos van ocupar Pozharevats i Vranovo, i van seguit avançant en el territori. 

Després d’unes quantes jornades de lluites els búlgars van ocupar Nisch, la capital 

proveïdora del Regne de Sèrbia, al mateix temps que es reunien amb tropes alemanyes a 

Krivivir. Finalment, el 13 de novembre de 1915 l’artilleria de les potències centrals obrí foc 

al llarg de tot el nou front que van conquerir, donant inici a la nova ofensiva.  

 És evident que la situació a Sèrbia va ser summament delicada, degut a que per una 

banda, es trobava acorralada per un enemic amb més força i de més qualitat i, per l’altra, 

l’ajuda que l’Entesa podia aportar era escassíssima, i les tropes francobritàniques que volien 

avançar des del port de Salònica es van veure frenades per les defenses búlgares. 
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2.1.2 Grècia: 

 

Degut al posicionament oficial com a nació neutral, tot el país es va haver de veure com a 

partícip de la fractura política entre els partidaris de la intervenció a la guerra al costat dels 

aliats, amb Eleftherios Venizelos, i els que defensaven mantenir-se en la neutralitat, en 

general favorables als Imperis Centrals, que s’agrupaven al voltant del rei Constantí I de 

Grècia. Les diferències entre ambdues faccions van ser el que s’ha conegut després com el 

“cisma nacional”, que va caracteritzar la política interna del país. Des de l’inici de la Gran 

Guerra, Constantí era partidari de mantenir la neutralitat, mentre que el primer ministre 

Eleftherios Venizelos, creia que unir-se amb l’Entesa permetria a Grècia annexionar-se als 

territoris de població grega, especialment amb l’Àsia Menor, per enfrontar-se així juntament 

amb els aliats, a Bulgària a la Macedònia – els favorables a mantenir també la neutralitat i 

partidaris dels Imperis Centrals. Aquests últims estaven tots reunits en la família reial, ja que 

la reina era germana del kàiser Guillermo II d’Alemanya, i estaven convençuts que la 

campanya militar seria un desastre.  

 Els aliats van afirmar des de l’inici de la Gran Guerra que tot i la seva defensa de 

mantenir la neutralitat, el rei va prendre partit pels alemanys, fet que més endavant es va 

poder demostrar que era cert, i que Graupera denuncia contínuament tot exposant proves 

al respecte del tot convincents. A més, va prendre decisions que, de cares a Grècia, no eren 

gens favorables i tampoc justificades: es va oposar a que l'exèrcit grec intervingués en 

defensa de Sèrbia, la seva aliada, envaïda per les tropes de Bulgària que acabava d'entrar en 

guerra al costat de Prússia i Àustria; es va oposar també al fet que les tropes britàniques i 

franceses s’estacionessin a Salònica després de la seva derrota a Gallípoli contra l'imperi 

turc; a l'octubre del mateix any Constantí va acomiadar a Venizelos que havia permès, amb 

el suport del parlament grec, aquest mateix desembarcament dels exèrcits aliats, que des 

de Grècia pensaven aturar l'avenç de les Potències Centrals als Balcans; alhora, va permetre 

a l'exèrcit búlgar desplegar-se al nord de Grècia, entre abril i maig del 1916, per a ocupar 

places des de les que amenaçar les tropes aliades bloquejades a Salònica. 

 Econòmicament, la guerra va fer que el país s’arruïnés, multiplicant el seu deute 

extern. D’afegit hi va haver la necessitat d’atendre prop d’un milió i mig de persones 

refugiades, fet que va empitjorar la situació econòmica i social del país; també va afectar la 

seva política d’exterior, tradicionalment expansionista.  

 Les notícies de la mobilització turca van fer que Venizelos decretés la mateixa 

mesura, intentant així dissuadir el Govern de Sofía d’atacar Sèrbia, que havia demanat ajuda 

a Grècia. Venizelos va prometre 150.000 homes a l’Entesa per una ofensiva a la Macedònia 

davant un possible atac búlgar. Però tal i com ja s’ha dit, el rei Constantí es va oposar a això. 

Quan les tropes de Venizelos, a finals de setembre de 1915 arriben, aquest continua 

defensant la guerra davant la negació del rei – però l’aprovació del Parlament -, i el monarca 

exigeix la seva dimissió.  

 El 15 d’octubre de 1915 Gran Bretanya, desesperada per frenar la conquesta 

alemanya a la zona, va oferir cedir Xipre a Grècia si aquesta última oferia ajuda a Sèrbia. El 

Govern grec no va acceptar l’oferta i el Govern britànic la va retirar. Tot i estar exclòs del 

Parlament el partit liberal que presidia Venizelos, va continuar fent oposició fora de les Corts, 
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fet que va tensar encara més la situació política. Les discussions entre Constantí i les 

posicions militars capdavanteres de l’Estesa van resultat del tot ineficaces, si no es poden 

definir com a inútils: si algun efecte van tenir, va ser el d’empitjorar la situació politicosocial.  

 Quan els Estats Units entren en guerra l’any 1917 i s’uneixen als aliats, aquests es 

veuen amb més força de fer abdicar el rei Constantí: l’11 de juny van exigir la seva immediata 

renúncia, amenaçant de bombardejar la capital si no obeïa. El monarca va abdicar dos dies 

més tard i es va exiliar a Suïssa. Venizelos va reclutar un exèrcit de 30.000 homes, i va formar 

un gabinet al juny clarament favorable a l’Entesa. Poc després va passar a controlar la política 

nacional, fins al punt d’obligar els seus principals adversaris (espies i comitadjis7) a marxar a 

l’exili. Finalment, amb Venizelos al capdavant, el dia 2 de juliol de 1917 Grècia es va declarar 

formalment en guerra. Tot i el prestigi i els seguidors que tenia Venizelos, la mobilització a 

la guerra no va despertar gens d’entusiasme, i fins i tot hi va haver protestes ciutadanes. 

Això sí, la resposta a les lleves va ser millor del que s’esperava, però la dificultat per l’escàs 

material i armament de guerra de què es disposava, amb d’altres problemes en paral·lel, van 

enrederir la formació de les 9 divisions previstes. 

 L'entrada en guerra de Grècia no va produir canvis immediats al front de la 

Macedònia. L'atac no va iniciar-se fins el 15 de setembre de 1918, amb l'exèrcit serbi i una 

divisió francesa a l'avantguarda, que va travessar tres línies enemigues a la riba oest del 

Vardar i va derrotar els reforços alemanys enviats per auxiliar a les unitats búlgares. Arribat 

aquest moment, la retirada germano-búlgara era total, amb grans pèrdues. Preveient una 

ràpida derrota i desitjant evitar la invasió del seu territori, els búlgars es van afanyar a 

negociar un armistici, que es va rubricar el 29 de setembre de 1918.  

 Després de la derrota dels Imperis Centrals, Venizelos, ferm partidari de 

l'expansionisme grec de la Megali idea, va decidir aprofitar la derrota otomana per prendre 

el control d’una part de l’Àsia Menor, que comptava amb població de cultura grega que a 

més, rebia dures represàlies per part dels turcs.  

 Al desembre, un plebiscit permetia el retorn de Constantí per àmplia majoria. El 

nou Govern va haver d'enfrontar-se al dilema de què fer amb la campanya militar a l'Àsia 

Menor. La situació internacional era desfavorable a un avenç grec cap a Ankara i els turcs 

havien començat a rebre ajuda dels soviètics. El Govern va ordenar l'avenç de 100.000 

homes cap a la capital del Govern nacionalista turc. L'objectiu de l'avenç era envoltar i 

destruir el gruix de l'exèrcit turc que, tot i això, va optar per retirar-se allargant les línies de 

proveïment gregues. 

 L'avenç grec es va aturar en els duríssims combats de la batalla de Sakarya. Aquests 

van finalitzar el 5 de setembre de 1921, i va iniciar-se la retirada grega cap a l'Egeu. L'exèrcit 

turc, molt debilitat, no va poder aprofitar l'avantatge militar immediatament. Només un any 

després, a l'agost de 1922, va passar a l'atac. El seu avenç va ser molt ràpid i en dues 

setmanes entrava a Esmirna, sembrant el desordre en l'evacuació militar grega. La llarga 

guerra, que no va acabar per a Grècia fins al 1923, va tenir, com s’ha avançat fa un moment, 

importants conseqüències per al període d'entreguerres. No s’ha d’oblidar tampoc la realitat 

dels grecs a Turquia, de què Graupera se’n fa ressò i acaba escrivint el llibre La persecución 

                                                           
7 “Members of any guerrilla band in the Balkan countries or Macedonia” – Diccionari Collins. 
Recuperat de https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/comitadjis (21.08.2017) 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/comitadjis
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/balkan
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/guerrilla
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/macedonia
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del helenismo en Turquía, publicat el 1920. Durant aquests anys, els turcs es van dedicar a 

maltractar els grecs residents a la zona: 

 

“Imposible escribir con todos sus detalles los múltiples suplicios, castigos, vejaciones, 

atrocidades que viene sufriendo la población helena establecida en Turquía.”8 

 

2.2 Espanya i Catalunya davant la primera Guerra Mundial. 

 

2.2.1  La suposada neutralitat d’Espanya i el qüestionament per part 

dels catalans: 

Com és sabut, Espanya va defensar oficialment la neutralitat fins al punt que el rei va 

decretar la neutralitat oficial: tot ciutadà que no respectés la neutralitat, perdria tot dret i 

tota protecció que li vingués donada de l’Estat. Aquí reproduïm la nota oficial de la Corona 

que va emetre el rei Alfons XIII: 

“En consecuencia, hace saber que los españoles residentes en España o en el 

extranjero, que ejerciendo cualquier acto hostil que pudiera considerarse 

contrario a la más perfecta neutralidad, perderá el derecho a la protección del 

Gobierno de su Majestad y sufrirán las consecuencias de las medidas que 

adopten los beligerantes, sin perjuicio de las penas en que incurrieron con arreglo 

a los Reyes de España.”9 

Ara bé, igual de sabut és que aquesta neutralitat només es va mantenir en l’esfera oficial, i 

que va ser qüestionada per la major part de la societat catalana: la gran part dels catalans – 

no pas tots, com veurem més endavant – es posicionen en el rengle dels aliadòfils. Això és 

el que ens explica Andreu Navarra en el seu llibre 1914 : aliadófilos y germanófilos en la 

cultura española:  

“Mientras que la opinión pública media (ya veremos cómo) se obstinaba en 

respetar la neutralidad gubernamental, fueron centenares y centenares los 

artículos y los libros que, desafiando al rey, parece que tomaron partido 

abiertamente por uno de los bandos contendientes de la Guerra Europea de 1914 

[...] La histeria de los escritores españoles aliadófilos y germanófilos surge de la 

imposibilidad de copar el espacio con sus ideales de justicia.”10 

“Verdaderamente, es poco menos que imposible trazar en tan pocas líneas de un 

modo tan certero las características de la política española aliadófila. No 

interesaba a nadie, y menos que a nadie a Francia, que España se alinease con 

                                                           
8 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1918, p. 3, “La guerra europea”. 
9 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 25-26. 
10 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 26.  
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ella como nación beligerante. El porqué era sabido por todos, pero muy pocos 

podían realmente confesárselo.”11 

A la introducció del llibre col·lectiu Barcelona Zona Neutral 1914-1918, catàleg de l’exposició 

del mateix títol, també se’ns parla d’aquesta mateixa qüestió: 

“Si bé Espanya no va participar en el conflicte, la societat catalana el va viure amb 

intensitat atesos els seus profunds vincles amb París i la resta d’Europa, que van 

generar la presència d’una plèiade d’artistes i creadors refugiats a Barcelona.”12 

Aquests profunds vincles poden ser descrits de diverses maneres. D’una banda, els catalans 

– de la mateixa manera que ho farà Graupera – s’identificaven més amb els valors que França 

representava: el liberalisme i la democràcia. Navarra Ordoño ens torna a aclarir la qüestió. 

Segons aquest autor, aquest és el sentiment unànime entre els catalans: 

“tras el conflicto que enfrentaba a las grandes potencias europeas, latía un claro 

sentido de liberación de nacionalidades oprimidas. Esto explica que los 

catalanistas de todos los espectros ideológicos (republicanos, socialdemócratas 

y conservadores ligueros) se sumaran a los esfuerzos pro aliados desde el 

principio de la contienda hasta su final en 1918”13 

Una altra qüestió en relació a aquesta que ha estat estudiada en el context de la Gran Guerra 

ha estat la propagació de llegendes, que segurament són els que acaben donant les errònies 

interpretacions i les explicacions interessades de la conformació dels bàndols. S’establien 

sil·logismes d’aquesta propaganda – fins i tot en aquelles que eren del mateix bàndol –, i un 

d’ells va ser que si Catalunya, també a favor de la llibertat i la pau dels pobles, recolzava 

França, seria recompensada per ella un cop acabada la guerra, ja que França reconeixeria 

Catalunya com un país amb dret a autodeterminar-se. El fet que Catalunya se separés del 

tot d’Espanya, com també és sabut, va ser el desacord amb la neutralitat oficial: 

“En aquest marc imaginari, els aliadòfils catalans – amb la propaganda de Solé 

i Pla al capdavant -, però, van creure que l’aportació militar dels “voluntaris” 

seria recompensada pels aliats al final del conflicte amb la recent estrenada 

Mancomunitat. Per tant, van establir un altre sil·logisme: com més gran fos el 

nombre de catalans que participessin en els rengles de la Legió, més 

possibilitats hi hauria de ser escoltats.”14 

Això és el que ens diuen els historiadors Joan Esculies i David Martínez Fiol al capítol 4 de 

Barcelona Zona Neutral 1914-1918. Aquest és segons els autors l’origen de l’anomenat 

“mite dels catalans” a la Gran Guerra. Ara bé, ni tot Catalunya era aliadòfila ni tot Espanya 

                                                           
11 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 57. 
12 FANES, Fèlix i MINGUET, Joan M. (eds.), Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Barcelona, zona 
neutral. Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016. 
13 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 202. 
14 FANES, Fèlix. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016, 
Introducció. 
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era germanòfila; tot i que els francòfils anessin amb Lerroux i els germanòfils simpatitzessin 

amb Romanones, hi ha un ampli ventall de possibilitats dins d’aquestes dues categories, tal 

com ens explica Andreu Navarra, en paraules d’Unamuno, en el seu llibre: 

“Hubo un tiempo en que se habló en España de la neutralidad neutral a toda 

costa y pasara lo que pasara. No sabemos si quedan aún energúmenos o 

asalariados de Alemania o alemanes disfrazados de españoles para hablar de 

eso. No sabemos si quedan después que Alemania, con su pretendido bloqueo 

por submarinos y la forma en que quiere llevarlo, ha declarado de hecho la 

guerra a todos los neutrales, especialmente a los europeos y muy en especial 

a España.”15 

“Ambos fueron las puntas de lanza de dos grupos de opinión extremos, 

abiertamente desafiantes, hoy diríamos antisistema y que entonces de 

llamaban antidinásticos, y entre ellos se desarrolló un amplio y rico abanico 

de opciones, que son precisamente las que el presente libro se propone aislar, 

medir y analizar.”16 

Reprenent el tema de la neutralitat i seguint amb els bàndols de guerra, és lícit parlar 

d’un altre mite que es va anar formant, i que Navarra Ordoño sap deconstruir. Els 

aliadòfils van acabar per acusar totes les persones que fossin neutrals de germanofília 

disfressada: aquest fet podria ésser segurament conseqüència de l’espionatge, la 

corrupció, la desinformació i la deslleialtat als pactes de neutralitat, totes aquestes 

realitats fonamentades en interessos polítics i individuals; ningú es refiava de ningú. Com 

ja s’ha vist al primer punt, centrant la mirada en el territori que estudia aquest treball – 

el front de l’Est de la Gran Guerra -, hi ha casos d’il·legalitat reial a la corona de Grècia 

que serveixen d’exemple: el rei Constantí I, casat amb la germana del kàiser d’Alemanya, 

és un cas totalment il·lustratiu d’aquesta qüestió. Ara bé, com molt bé ens explica Navarra 

Ordoño, l’acusació de “germanofília disfressada” a les persones neutrals també té a veure 

amb un argument interessat dels aliadòfils; en aquest cas, però també dels germanòfils 

en d’altres casos: 

“A los aliadófilos les interesó incrementar el número y la importancia de 

los adeptos al bando germano para denunciar que detrás de la neutralidad 

se escondía la germanofília. Conseguían así de esta forma magnificar la 

deshonra nacional y señalar con mayor claridad el déficit democrático de 

la monarquía española.”17 

I, tornant al capítol 4 de Barcelona Zona Neutral 1914-1918, també se’ns adverteix 

d’aquesta desconfiança que es tenia a la corona d’Alfons XIII i que il·lustra aquesta 

diferenciació d’Espanya per part de Catalunya, degut al fet que aquesta última defensa la 

                                                           
15 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 30-32. 
16 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 30.  
17 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 140.  
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guerra amb França; en canvi, el govern d’Espanya és oficialment neutral i se l’acusa de 

“germanòfil disfressat”, de la mateixa manera que passa amb Grècia. Ara bé, com 

sempre, les coses son més complexes: 

“Catalunya s’hi dibuixava com si fos una entitat política institucional 

separada d’Espanya, perquè precisament del que es tractava era de fer 

veure als aliats que, mentre la monarquia d’Alfons XIII era germanòfila, 

malgrat la seva aparença de neutralitat, Catalunya era tota ella 

obertament aliadòfila. És clar que ni una cosa ni l’altra no eren certes.”18 

“Como pronto se percibirá, en la mayoría de los casos, los germanófilos no 

hicieron más que trastocar y tratar de suavizar y desarticular las críticas de 

los aliadófilos, invirtiendo las caricaturas y las acusaciones.”19 

Si es té en compte aquest fet, tenim un altre sil·logisme que justifica de nou el mite del 

catalans a la Gran Guerra.  

 

“Aquest sil·logisme va fer que la propaganda aliadòfila a Catalunya 

ressaltés la predisposició dels catalans a oferir de manera desinteressada 

la seva vida a la causa de l’Entesa i, en concret, a la França republicana i 

democràtica. Això significava que els catalans havien d’arreglar el que es 

considerava un error polític de signe germanòfil del Govern de l’Estat – la 

neutralitat – i allistar-se de manera voluntària en els rengles de l’Exèrcit 

francès.”20 

 

Segons Esculies i Martínez Fiol, hi ha una altra qüestió en la relació Catalunya-França que 

va fer que la major part de Catalunya es mostrés a favor del bàndol aliadòfil: 

 

“Bona part dels sectors ultraconservadors i dretans veia en els imperis 

centrals els constructors d’una moderna utopia autoritària, imperialista i 

militaritzada. Per contra, els sectors liberals, republicans i socialistes veien 

en l’Entesa una opció de regeneració política europea en clau democràtica 

i ambiguament antiimperialista. A Catalunya, i en especial entre la major 

part de catalanistes, es va imposar la creença que els aliats defensaven una 

Europa alliberada de monarquies i republicana, on les petites nacionalitats 

oprimides per estats autoritaris i centralistes recuperarien la llibertat 

perduda en èpoques ancestrals. Per aquesta raó, bona part del 

catalanisme va voler creure que el conflicte era ‘una guerra per acabar 

amb totes les guerres’, si la victòria final requeia en els aliats. S’entenia que 

liberalisme i democràcia eren sinònims de pacifisme.”21 

                                                           
18 ESCULIES, Joan i MARTÍNEZ FIOL, David. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Els catalans a la 
Gran Guerra: un mite que perdura. Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016, cap. 4. 
19 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 143. 
20 ESCULIES, Joan i MARTÍNEZ FIOL, David. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Els catalans a la 
Gran Guerra: un mite que perdura. Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016, cap. 4. 
21 ESCULIES, Joan i MARTÍNEZ FIOL, David. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Els catalans a la 
Gran Guerra: un mite que perdura. Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016, cap. 4. 
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Com es veurà en capítols posteriors, no sembla que Graupera sigui catalanista, si més no 

públicament, i per tant, no se la pot encabir en les llegendes que tenen a veure amb la 

llibertat de Catalunya durant la Gran Guerra, però en canvi sí que se la pot relacionar amb 

aquesta última cita: Graupera acaba essent partícip dels valors de l’Entesa, tot i estar 

inicialment contra la guerra i totalment a favor de la neutralitat.  

No es tracta de titllar de falses totes aquelles realitats que parteixin d’estratègies 

comunicatives, així com tampoc s’han de negar aquelles realitats que s’hagin format per 

sil·logismes i per aquest motiu s’anomenin “mites”; no es tracta d’això perquè una cosa 

no exclou que no hi hagués persones que les defensessin o en formessin part. Per 

exemple, Navarra Ordoño adverteix d’un matís que segurament en diverses ocasions 

passa per alt. S’ha de distingir entre l’escriptura de denúncia de les barbaritats comeses 

pels alemanys, austrohongaresos i turcs, i l’escriptura simplement antigermanòfila o 

germanòfoba. L’autor justifica que la neutralitat sincera existia, i posa d’exemple els 

corresponsals de guerra. Quan una persona viu en la seva pell l’escenari de la guerra, ha 

de denunciar per força les atrocitats que hi veu, i no és capaç de posicionar-se a favor de 

tal realitat així com tampoc és capaç d’emetre estratègies discursives; només pot 

empatitzar i descriure. Una altra periodista del moment, Sofía Casanova, n’és un bon 

exemple i, com es veurà en endavant, Àngela Graupera també l’encarna: 

 

“Por supuesto se ha de distinguir aquí entre la escritura que denuncia los 

crímenes de los alemanes y la escritura antigermanófila o germanófoba. 

Incluso cuando esa indignada denuncia de los crímenes la redacta un 

aliadófilo. Cuando Sofía Casanova, que ejerció de enfermera en Polonia, 

nos ofrecía la crónica horrorizada de los montones de muertos que causa 

el gas veneno, o describe en qué estado habían quedado la piel y los 

pulmones de las víctimas del cloro, (1916:174) no estaba utilizando mitos 

ni estrategias de discurso. O por lo menos intentaba minimizarlos al 

máximo. [...] Cuando el escritor palpa con absoluta cercanía el horror, 

olvida la representación del enemigo ideológico y los esfuerzos por aportar 

un discurso esperanzado o racional, abandonándose a la indignación.”22 

Així doncs, veiem que una postura neutral era totalment lícita, real, sincera i justificada. 

Un fet també conegut és que allò que separava els dos bàndols eren les idees 

oposades que uns i altres defensaven, sense oblidar, això sí, l’ampli ventall de possibilitats 

de què parlen Esculies i Martínez Fiol. Els aliadòfils eren defensors de la llibertat dels 

pobles, l’autodeterminació, la civilització, la democràcia i dels drets de la humanitat; els 

germanòfils defensaven l’autoritat, la disciplina, el militarisme i el respecte a la religió: 

“La distinción no está mal vista, permite clasificar a los aliadófilos como 

adeptos de unos determinados valores universales (civilización, justicia, 

democracia, derecho de autodeterminación) capaces de criticar a las 

naciones que sienten como próximas, mientras que para los germanófilos, 

                                                           
22 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 68. 
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al haber unido su corazón con el destino de una sola nación, no podrían 

realizar esa necesaria labor crítica. No serían más que “admiradores 

incondicionales”, totalmente acríticos, por más que vieran encarnados en 

Alemania exactamente los mismos valores universales.”23 

“Para estos partidarios entusiastas del Káiser y de sus ejércitos, la victoria 

de Alemania era el triunfo de la religión, de la autoridad, del militarismo y 

de la disciplina. La derrota de Francia significaría, sobre todo, la bancarrota 

de la República. Eso y nada más vieron las “derechas” españolas: la posible 

desaparición de un Gobierno vecino, peligroso para nuestros intereses, la 

revancha de la persecución religiosa y, sobre todo, la de ciertos sinsabores 

entre Francia y España (1916:22).”24 

Allò que acaba concloent Navarra Ordoño és que tant la germanofília com l’aliadofília 

s’han d’entendre com a nacionalismes, com a maneres de veure el món i explicar-se la 

realitat. De fet, si s’ha parat atenció a tot el que s’ha exposat fins ara, aquesta afirmació 

d’Andreu Navarra ja es pot intuir. Insisteix en la idea que l’antic esquema basat en les 

dretes i les esquerres per explicar la Gran Guerra s’ha de substituir per un altre, pel simple 

fet que sempre ha donat lloc a equívocs i problemes d’interpretació: 

“Nuestra propuesta a la hora de identificar los motivos de la aliadofilia y la 

germanofilia consiste en sustituir el viejo esquema basado en la distinción 

entre las derechas y las izquierdas (los “motes políticos” de los que hablaba 

Costa), que ya hemos visto qué tipo de problemas daba, por otro que parta 

del tipo de regeneracionismo nacionalista defendido por el político o 

intelectual en cuestión. No se trata de sacarse de la manga una idea 

luminosa y tajante, sino de señalar hasta qué punto el nacionalismo (o 

mejor cabría decirlo en plural, los nacionalismos) atravesaba toda la 

cultura española del momento, y hasta qué punto distintos diseños y 

proyectos regeneracionistas patrióticos dieron como resultado la 

aliadofilia, la germanofilia o la neutralidad. El factor clave consistiría en 

pensar si el individuo estaría dispuesto a implantar reformas de abajo 

arriba o de arriba abajo. Lo expresó diáfanamente Gabriel Alomar: ‘Los 

aliados representan el poder federal consentido, mientras que la ola 

germana representa el poder federal impuesto’”25  

Si tenim en compte les estratègies comunicatives, l’emergència de la propaganda i de la 

desinformació, la defensa i la lluita per la ideologia de cadascú i els interessos polítics i 

nacionals que van entrar en joc a l’escenari de la Gran Guerra, resulta evident adonar-se 

que al final no va ser més que un intent de legitimació social i política dels bàndols. Ja s’ha 

parlat de l’espionatge i les falses aparences que ho demostren, però hi ha un altre fet 

                                                           
23 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 64. 
24 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 140. 
25 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 223. 
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objectiu que comprova que tots dos bàndols van fer el possible per aconseguir els màxims 

seguidors i definir les idees que defensaven com a veritat universal; tots dos bàndols van 

rebre ajuda econòmica d’alguna de les autoritats bel·ligerants: 

“Aliadófilos y germanófilos buscaron y a menudo encontraron apoyo 

económico de las autoridades beligerantes. La vergüenza de haber 

cobrado de un gobierno exterior no es patrimonio exclusivo de ninguno de 

los dos bandos. [...] Al parecer, el cónsul de la República Francesa en 

Barcelona, Édouard Gaussen, también ayudó económicamente a la 

publicación de Iberia. [...] Las ayudas germanas llegaban a través de la 

embajada de Madrid y del Banco Alemán Transatlántico (Safont, 2012: 

82).”26 

2.2.2 La crisi econòmica i la conflictivitat social a la Gran 

Guerra: 

La Gran Guerra també va fer que es produïssin canvis molt notables a nivell social. Tenint 

en compte que Barcelona és una ciutat portuària, amb un port molt potent i que, a més 

es declara oficialment neutral, durant la primera Guerra Mundial augmenten 

considerablement les exportacions. Així doncs, la ciutat es veu immersa en un creixement 

de l’economia i conseqüentment, en noves demanades i noves estructures laborals. Amb 

aquest creixement de l’economia, ve acompanyat un creixement de la població, i alhora 

una diversificació social accentuada. Persones de fora de Catalunya arriben amb la 

intenció de quedar-s’hi a treballar, i amb tot, es produeix un increment de la conflictivitat 

i tensions socials. Així ens ho explica Pere Gabriel al capítol 3 de Barcelona Zona Neutral 

1914-1918: 

“L’allau, mot perceptible, de nouvinguts a la recerca de feina, refugi o 

aventura bohèmia, forçosament havia d’incrementar la conflictivitat i les 

tensions socials. [...] Les estructures de classe a la ciutat eren visibles i 

dibuixaven una sèrie d’escenaris molt contrastats. La diversificació de 

sectors i grups socials era àmplia, amb un repertori que incloïa sectors 

d’antiga noblesa; una potent elit burgesa, ara també abocada a l’obtenció 

de títols nobiliaris i amb un aiguabarreig d’interessos econòmics (financers, 

industrials, comercials i urbanístics); i també sectors comercials i 

menestrals intermedis [...] Els espais de treball apareixien, per dir-ho 

d’alguna manera, polaritzats.”27 

Els canvis en l’economia fan que la cohesió de la classe obrera eclosioni, convertint-se 

així en la més àmplia. Tal com ens il·lustra encertadament Pere Gabriel, la demanda va 

pujar, però tot i que es va reactivar l’economia – després de la crisi que va acabar 

provocant la Gran Guerra -, la gran demanda exterior no va ajudar a que l’economia i les 

                                                           
26 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
Cátedra, 2014, p. 76-77. 
27 GABRIEL, Pere. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Barcelona, burgesa i obrera, davant la 
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noves estructures laborals es renovessin, fent justícia als canvis que havien arribat amb 

la primera Guerra Mundial: 

“En conjunt, fou indubtable la reactivació econòmica i l’obtenció de 

ràpides fortunes, però la immediatesa del negoci i la pressió de la demanda 

exterior no afavorí la reinversió ni la modernització de la indústria ni del 

sistema financer.”28 

És per aquest motiu que uns i altres comencen a organitzar-se i a formar les seves pròpies 

institucions. Sobretot pel que fa a l’emergent classe obrera, ja que són els que es troben 

més desemparats, amb unes condicions laborals i uns sous molt per sota de les necessitat 

físiques bàsiques que necessita qualsevol persona per mantenir-se viu i sa. És en aquest 

moment que neixen, per exemple, la UGT i la CNT i tots els moviments sindicalistes de 

cada grup. Volen drets laborals i representació social i institucional: 

“La defensa d’aquests denominats beneficis extraordinaris fou un dels 

principals motius de vertebració dels interessos burgesos capitalistes a tot 

Espanya, i la patronal catalana tingué un especial paper en l’articulació de 

la Confederació Patronal Espanyola, formalitzada el 1914. Implicava una 

certa sindicalització dels organismes corporatius burgesos, abocats ara a la 

confrontació directa amb el sindicalisme obrer. Justament, en aquells anys 

de la guerra, el sindicalisme obrer entrà de ple en el nou segle i aconseguí 

de posar en marxa unes centrals sindicals potents i més preparades des 

d’un punt de vista organitzatiu. Una renovada Unió General de 

Treballadors (la UGT, sota l’impuls del PSOE) fonamentà la seva expansió 

en la vertebració de determinades Federacions d’Indústria, com la dels 

minaires, ferroviaris o el transport marítim, mentre que la Confederació 

Nacional del Treball (la CNT, sota l’hegemonia d’anarcosindicalistes i 

sindicalistes) sabé adequar la renovació a la persistència de molts sectors 

que encara mantenien una realitat molt local o comarcal, per mitjà dels 

sindicats d’indústria o sindicats únics, finalment aprovats en el famós i 

important Congrés Obrer, reunit a Sants el juny de 1918.”29 

D’altra banda, el fet que la demanda del mercat s’apugés va provocar que els preus 

augmentessin desorbitadament, i els obrers es trobaven que amb els seus sous no podien 

accedir als queviures més bàsics per a la seva alimentació. Totes aquestes realitat juntes, 

van fer que a Barcelona fou molt important el moviment obrer, que protestava 

d’aquestes realitats injustes que havia provocat la Gran Guerra, i van començar a tenir 

lloc les vagues generals i les protestes socials. Aquesta va ser una conseqüència directa 

de la impossibilitat de modernitzar i renovar el sistema financer. Possiblement el fet que 

la CNT formés part també d’un discurs contra la guerra s’explica per aquest motiu, entre 

molts d’altres, és clar. Així ho explica Pere Gabriel: 
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29 GABRIEL, Pere. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Barcelona, burgesa i obrera, davant la 
guerra. Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016, cap. 3. 
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“Barcelona fou la punta de llança del desenvolupament de la CNT i també 

de l’anarquisme a tot Espanya, mentre que, a la ciutat, el socialisme del 

PSOE hi perdé visibilitat i influència. [...] Aquells militants – en gran mesura, 

alguns dels dirigents que anaren arribant a Barcelona – s’implicaren alhora 

intensament en el debat sobre la guerra. Fou un dels eixos que els 

permeté, pròpiament, la revitalització de la CNT, especialment després de 

promoure la celebració, a finals d’abril de 1915, d’un Congrés per a la Pau 

a Ferrol, que el Govern prohibí. A Barcelona, davant la crisi, el moviment 

vaguístic per a la consecució d’un augment de sous assolí un gran 

desenvolupament. [...] S’intentà, també, combatre l’encariment 

especulatiu de les subsistències, i fou en aquest moment que s’imposà la 

necessitat d’un acord CNT-UGT a tot Espanya i, fins i tot, la perspectiva 

d’una unificació sindical. [...] L’acord preveia un atur general de protesta 

per l’encariment de les subsistències, que finalment es produí el 18 de 

desembre de 1916, amb un èxit notable.”30 

El mateix ens diu Navarra Ordoño al llibre 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura 

española: 

“En el terreno puramente económico, la llegada de la primera Guerra 

Mundial supuso una serie de cambios trascendentales para comprender la 

extrema agitación obrera de los años siguientes. No hay más que manejar 

un puñado de cifras básicas para darnos cuenta de hasta qué punto fue 

vertiginosa y sorprendente el alza de la producción y el comercio [...] La 

crecida espectacular de produjo en 1915 [...] Sin embargo la clase obrera 

no se vio beneficiada sino perjudicada por la nueva coyuntura económica, 

que tuvo por primera consecuencia un aumento salvaje de los precios de 

los productos de primera necesidad. [...] Una consecuencia directa fue el 

incremento de la combatividad obrera.”31 

Com s’ha vist en el primer capítol, Graupera té vinculacions amb la CNT, i en alguns 

estudis se la considera anarquista, com per exemple en Matrimonio, familia y estado: 

escritoras anarco-feministas en "La Revista Blanca" (1898-1936)”, d’Antonio Prado. Ara 

bé, com també s’ha vist en la justificació de l’estudi, Graupera forma part de la Unió 

Socialista de Catalunya, en representació de la qual signa un manifest. Així doncs, si 

Graupera tenia algun tipus de vinculació amb l’anarquisme segurament era per allò que 

s’ha exposat a la cita anterior: el seu posicionament contra la guerra, aquesta unió 

d’anarquistes i socialistes i el seu caire activista. Possiblement per això va defensar les 

seves idees tot escrivint a la Revista Blanca, revista amb trets anarquistes, feministes i 

obrers: 

                                                           
30 GABRIEL, Pere. Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Barcelona, burgesa i obrera, davant la 
guerra. Barcelona, Fundació Joan Miró, 2016, cap. 3. 
31 NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid, 
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“En qualsevol cas, dins l’activisme obrerista, l’experiència de 1917 fou vista 

com la darrera prova de la incapacitat del sistema, i també la de l’esquerra 

política, de dinamitzar canvis significatius.”32 

2.2.3 Deshumanització i Gran Guerra: 

Un altre dels fenòmens socials que va comportar la primera Guerra Mundial, també 

àmpliament conegut, és el de la deshumanització. Després del llegat que deixa el 

positivisme, quan la Gran Guerra arriba, significa per a molts la pèrdua de la confiança en 

l’home i en general, en la Humanitat. És un fet que afecta molta gent, sobretot els 

idealistes, i com veurem en endavant Graupera forma part d’aquest grup de persones 

afectades. Quan la Gran Guerra va esclatar a Sèrbia, les lleves de soldats no es van pas 

viure amb por, sinó amb entusiasme. Però aviat es va veure que era impossible mirar-se 

el conflicte mundial des d’aquest prisma. Va ser amb aquesta guerra que les persones 

van adonar-se del gran progrés tècnic que havia fet el món, sobretot en l’àmbit 

armamentístic. L’avenç va ser de tals magnituds que fins que la Gran Guerra no va iniciar-

se, els ciutadans no van ser conscients d’aquesta realitat. És per això que només 

començat el conflicte bèl·lic, la crida a les armes es va prendre amb més entusiasme que 

no pas por. Si afegim això al fet que no hi havia hagut mai precedents d’una guerra 

d’aquest tipus, es pot comprendre per què s’uneix l’adjectiu “sobtada” al nom 

“deshumanització”: 

“Aquesta visió de la guerra com a mortaldat estadística embolcallada dins 

un fang pudent va ser una novetat, el 1914. La lluita armada sempre ha 

estat una carnisseria; cruel amb els combatents i perversa quan la 

soldadesca, fos del bàndol que fos, atrapava civils: les dones es podien 

donar per satisfetes si només les violaven i, des de sempre, els camperols 

quedaven del tot desposseïts de gra i bestiar. Però el que va passar la 

tardor de 1914 va ser diferent i inoblidable. Les darreres experiències de 

lluita a gran escala a Europa dataven de quatre dècades abans, amb armes 

molt menys potents pel que fa a capacitat de destrucció. [...] Se sabia que 

la indústria bèl·lica havia avançat molt i abundava la literatura apocalíptica 

sobre futurs xocs truculents entre cuirassats dirigibles que disparaven des 

de l’aire i vaixells de combat gegantins. Les revistes anaven plenes 

d’evocacions d’aquestes pugnes, però tot semblava fantasia. L’estiu de 

1914, al llarg del mes de juliol, es va produir una dinàmica que esdevindria 

tòpica de manera instantània. La crida a les armes no va espantar a la gent; 

la població més aviat va acollir-la amb un entusiasme patriòtic.”33 

Com veurem més endavant en l’anàlisi dels articles de guerra, Graupera participa 

totalment d’aquest procés que van viure totes les societats que van estar implicades 

d’alguna manera a la Gran Guerra. Quan van arribar les primeres xifres de morts als 
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ciutadans, acompanyades de fotografies del camp de batalla – ja que la guerra permetia 

ésser fotografiada -, l’entusiasme es va convertir en estupor: 

“Pocs dies abans, l’exhaustiu atac rus contra Prússia havia estat un 

desastre de proporcions immenses; les xifres de morts ja anunciaven quina 

seria la dinàmica futura. [...] Va arribar el primer clixé, en la seva acceptació 

més literal, atès que la guerra permetia l’ús de la càmera instantània i la de 

cinema, si bé sempre era preferible protegir el fotògraf o el càmera i 

falsejar les escenes de combat. Tanta imatge va comportar la percepció 

ràpida, immediata, que el món havia canviat. Més encara: que aquesta 

transformació havia estat una sorpresa per a tothom. El sentit de l’estupor 

era clar [...] Aquest estupor es resumia en una imatge-idea: la 

deshumanització. La guerra expressava una mecanització existencial que 

consumia persones i recursos en quantitats cada vegada més grans, fins a 

resultar incomprensibles.”34 

Com és evident, en conseqüència de tot allò exposat fins ara, es perd la confiança en les 

grans capacitats de l’home i en la benevolència innata que se li havia atribuït a la condició 

humana després del positivisme: 

“El començament de la guerra del 1914-1918 va encunyar gairebé de 

manera immediata, i a tot arreu, una sensació de viure un abans i un 

després rapidíssim, un autèntic i fugaç ‘moment històric’. En arribar el trist 

Nadal de 1914, quan es va fer del tot evident que la cosa anava per llarg, 

hi havia la consciència que es deixava enrere un món, senzillament, 

‘prebèl·lic’. [...] Per als idealistes, el desengany de l’estiu de 1914 va ser 

terrible. Els socialistes no van complir, enlloc, el jurament que havien fet 

de frenar la contesa als parlaments i als carrers, amb vagues generals i 

manifestacions.”35 

2.2.4 El naixement d’un nou periodisme. La figura del corresponsal 

de guerra: 

És un fet que la Gran Guerra va transformar la societat en la major part dels nivells que 

la comprenen. Amb aquesta guerra també es produeix un canvi molt important en la 

premsa que es duu a terme. Tal com ens explica Xavier Pla al cinquè capítol de Barcelona 

Zona Neutral 1914-1918, el canvi més important va ser la substitució de les agències 

d’informació – la forma massificada d’adquirir les noves notícies – per la figura del 

corresponsal de guerra, que sorgeix en aquest moment: 

“El mes de desembre de 1917, un grup de periodistes catalans va visitar el 

front francès de la Gran Guerra. [...] El motiu de la visita responia a les 

noves demandes dels lectors de diaris catalans. Delerosos de notícies de 
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primera mà, atents al dia a dia bèl·lic i a l’avenç de la guerra en els mapes 

d’Europa, reclamant punts de vista propis i originals i no simples notes 

telegràfiques d’agència, gairebé es pot dir que van ser els mateixos lectors 

els qui van forçar que els diaris barcelonins enviessin els seus propis 

corresponsals a “trepitjar” la guerra i explicar-la des d’allà amb els seus 

propis ulls. La Gran Guerra no tan sols va plantejar debats ideològics i nous 

interrogants crítics, sinó que també va propiciar el naixement d’un nou 

ofici: el de corresponsals de guerra.”36 

Així, com ens adverteix Safont al seu llibre Per França i Anglaterra: la I Guerra Mundial 

dels aliadòfils catalans, la visió que tenim avui dia d’un corresponsal de guerra dista de 

què significava ser-ho a la Gran Guerra. L’autor del llibre ho plasma molt encertadament 

en paraules d’Eugeni Xammar: 

“La vida d’un corresponsal de guerra als taulers de joc de la primera Guerra 

Mundial, però, distarà molt de la imatge estereotipada que en tenim avui 

dia. Eugeni Xammar, un altre dels grans reporters internacionals catalans i 

membre de la redacció d’Iberia, explica a les seves memòries que:  

‘De 1914 a 1918 un corresponsal de guerra és un home engabiat en un 

hotel o un château situats a uns cent quilòmetres del front, que sortia 

de casa a mig matí per anar a passejar sempre a respectable distància 

dels camps de batalla, que de tant en tant sentia, molt llunyanes, unes 

quantes canonades escadusseres i que a l’hora que les gallines van a 

jóc era tornant a casa, on un oficial d’estat major, davant uns mapes i 

uns gràfics, explicava als corresponsals totes les coses que havien 

passat aquell dia i que ells no havien vist, i algunes de les coses que 

probablement passarien demà.’”37 

Tot i això Gaziel, reconegut com el pare dels corresponsals de guerra i conscient 

d’aquestes demandes del lector, defensava que un reporter de guerra competent havia 

de ser de la següent manera: 

“Per contra, segons el seu biògraf Llanas, el que desitja Gaziel és esdevenir 

un ‘cronista espiritual que, servint-se de l’observació desinteressada i 

curiosa, posa en marxa els mecanismes reflexius per penetrar les 

aparences, interpretar-les i, en especial, mostra sentiments humanitaris 

davant les calamitats bèl·liques’.”38 

En l’anàlisi de les cròniques de guerra de Graupera es veurà que la descripció de Xammar 

no s’escau del tot amb l’estada de la corresponsal al front: en una ocasió, mentre ella és 
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a la seva habitació, li passen bales molt a prop del cap, i diverses vegades es mou fins a 

campaments de soldats, pobles fronterers o paisatges per on la guerra ha passat, per 

esbrinar les màximes coses sobre quina era la realitat que envoltava el conflicte. Sembla 

ser, doncs, que Graupera va viure la guerra de molt a prop, i que les seves fonts 

d’informació no provenien només de soldats, oficials i mapes. No visita la guerra, hi 

participa. Com es podrà comprovar, Graupera sí que respon completament a la descripció 

que fa Gaziel sobre com hauria de ser un corresponsal de guerra idoni.  

  Però això no és tot. Com es deia a l’inici del capítol, el canvi en la premsa va ser 

molt més ampli i notable. Joan Safont ens explica que degut a aquestes noves demandes 

informatives per part dels lectors en relació al conflicte europeu, va canviar per complet 

la concepció i fins i tot l’aparença del diari: 

“Coincidint amb els anys de la Gran Guerra es produeix una autèntica 

renovació de la premsa a l’Estat. Apareixen empreses periodístiques que 

volen encarar-se als reptes del sector amb un producte diferent: el 

periòdic de masses, que s’organitza industrialment i comercialment com a 

objecte de consum. El diari ha de ser rendible i ha de vendre’s bé, 

independentment de la seva vocació d’influir en la societat. [...] El nou 

periodisme, influït per un esdeveniment tan important com el conflicte 

intereuropeu, produeix canvis que es manifesten en: els titulars, més curts, 

sintètics i cridaners; un llenguatge més planer i àgil, allunyat de la retòrica 

decimonònica, a la recerca d’un lector estàndard; la temàtica, en què 

l’enorme interès generat per les qüestions internacionals dóna als diaris 

un toc cosmopolita [...] la presentació i el grafisme, amb la compaginació 

innovadora i una documentació més acurada; l’ús de fotografies, mapes i 

altres i il·lustracions. [...] L’ampliació de pàgines i temàtiques va comportar 

la de plantilles, especialment a les redaccions.”39  

A més de la força que va tenir el lector per transformar el tipus d’informació que els 

arribava, hi va haver una renovació autèntica de la premsa de l’Estat. Hi va entrar en joc 

un altre tipus d’informació: la propaganda dels dos bàndols amb l’objectiu de legitimar-

se. Si es té en compte l’exemple dels sil·logismes que creen mites per tal de justificar una 

determinada ideologia, s’entén molt bé el concepte. Així doncs, el que havien de fer els 

diaris era contrarestar aquesta desinformació i intentar acostar-se més a la realitat que 

envoltava la Gran Guerra: així ens ho expliquen tant Xavier Pla com Joan Safont. 

“Des de 1914, la Gran Guerra havia anat accelerant la transformació de la 

premsa. Uns dels seus principals efectes culturals va ser la batalla per la 

informació i la gestió de notícies. Més enllà de la pura organització i 

coordinació de la propaganda, bàsicament francesa, en una ciutat 

“neutral” com Barcelona però sotmesa a un intens camp de forces, les 

operacions no eren tan sols periodístiques o informatives sinó que 
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evidenciaven com, a poc a poc, s’estaven articulant els mecanismes 

propagandístics dels bàndols de guerra.”40 

“La importància del relat periodístic, tant per l’activitat propagandística 

dels dos bàndols com pel públic àvid de novetats sobre l’esdeveniment que 

va commoure la humanitat, va portar a les empreses periodístiques a no 

conformar-se amb les notes d’agència que rebien puntualment, sinó que 

van situar els seus redactors al cor de la notícia, a la trinxera, al camp de 

batalla.”41 

2.2.5  El paper evident que van tenir les dones a la Gran Guerra: 

Tot i que apareixen ben poc als llibres d’història i sovint les seves vides ni tan sols 

són conegudes – com és el cas de Graupera i de moltes altres-, les dones van tenir un 

paper molt important a la guerra, fins i tot aquelles que ni tan sols trepitjaven les zones 

del front.  

 Aquesta realitat la il·lustra molt bé Agustí Calvet (Gaziel) en la Tercera conferència 

de la sèrie organitzada per la Molt Il·lustre Junta de Dames de Barcelona, pronunciada el 

dia 14 de febrer de 1919 a la Sala Mozart, i que està recollida al llibre Dones de la guerra 

(1914-1918). Les dones, durant la guerra, es van disposar i dedicar a defensar la vida 

interior del país, mentre els homes asseguraven la defensa externa: 

“Llur exemple va escampar-se per tot arreu. Tot París imità les tramviàries, 

i tota França va seguir la imitació de París. Als bancs, a les oficines de 

correus, a les agències i companyies ferroviàries, l’eixam de dones 

disposades a defensar la vida interior del país, mentre els homes 

asseguraven la defesa externa, s’imposà ràpidament. Les dones saberen 

guanyar una de les més esplèndides batalles de la guerra, sense vessar ni 

una gota de sang.”42  

Gaziel insisteix que allà on calia veure-les de debò era a les fàbriques de guerra. Posa 

l’exemple de la fàbrica Citröen que es troba prop de París. Essent llavors aquesta realitat 

vigent i completament demostrable, Agustí Calvet assegura que el tipus de dona dolça i 

delicada que representava la delicadesa i la tendresa femenina, és difícil de trobar i queda 

molt difuminada en la societat de la Gran Guerra. Les dones fan feines molt dures i 

assegura que, això sí, no obstant es mantenen positives i rialleres: 

“Però on calia veure-les, sobretot, era a les fàbriques de guerra. Veus aquí 

un altre dels meus grans records: Som al mes d’agost de 1916, i entrem un 

matí a la fàbrica Citröen, prop de París, a la vora del Sena. En aquesta 

fàbrica hi treballen més de 6.000 dones, i no més que dones. Entrem a la 
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fundició. És un cobert immens i tenebrós, ple d’espessa fumera, il·luminat 

amb la resplendor de flames verdes i rogenques que brollen, palpiten es 

fonen en l’aire coent. [...] L’aire és irrespirable com el baf d’una fornal 

encesa. En l’aparent desordre de l’obrador, passen i repassen vagonetes 

de ferro, carregades de barres de projectils fosos, encara tous i 

incandescents. El soroll és eixordador. I a penes comencem a acostumar-

nos a la llum boirosa i càlida de l’obrador, arreu només veiem que dones, 

forcejant i lluitant asprament en les manipulacions de la forja. [...] i 

recomencen la mateixa tasca sense parar un moment, quinze hores 

diàries, durant setmanes i mesos, mentre duri la guerra. Sembla impossible 

que la feminitat pugui rendir una energia tan extenuadora i brutal. [...] El 

que ha canviat, des de llavors ençà, és únicament la direcció i l’esmerç de 

llur activitat ardorosa.”43 

“Perquè les midinettes, les humils costureres de París, poden arribar, com 

ara, a abandonar llurs obradors de modes per ingressar a les fàbriques 

però el que és impossible que mai abandonin, perquè no admet renúncia, 

són llurs menudes follies de frivolitat. [...] Els treballs i les penes llisquen 

per damunt de la seva ànima com un oratjol suau sobre el corrent 

harmoniós d’un riu asserenat. I la vida és per a elles tan fresca com llurs 

pròpies rialles.”44  

Tal com ens explica Gaziel a partir dels fets que va viure al voltant de la Gran Guerra, les 

dones humils també van contribuir en l’ajuda de la guerra, tant en cures de ferides com 

en provisions de menjar. Tot i que era mitjanament conegut que les dames burgeses i 

aristòcrates van ajudar, les camperoles també ho van fer i no és gens sabut. Agustí Calvet 

reivindica aquesta realitat a què mai s’havia donat veu: 

“Coneixeu de sobres el que les dames aristòcrates i burgeses de tots els 

pobles bel·ligerants han fet pels ferits i malalts, als establiments de curació 

i als instituts protectors de tota mena. El que no podeu saber, i per això us 

en parlo, és què varen fer les humils camperoles pels soldats. [...] Per tot 

arreu les pageses, des de trenc d’alba fins a mitja nit, i a voltes a totes 

hores, ajudaven i enardien hospitalàriament els soldats. Als poblets tocant 

a les carreteres, on els combois s’aturaven breus instants, les dones del 

camp corrien a oferir als soldats provisions del rebost casolà. Ous, pa, 

mantega, vi, formatge, sucre o algun vaset de ratafia.”45  

A la part final de la seva conferència, que tracta sobre “La magnanimitat de les dones”, 

Gaziel reprèn la idea que les dones, tot i no anar – la majoria – al camp de batalla, van 

participar de la guerra, i Calvet està convençut que ho van fer d’una manera molt més 
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magna que no pas ho van fer els homes. És per això que insisteix en què, en canvi, el llibre 

d’història de la dona que va quedar-se a casa mentre els seus combatien, encara no s’ha 

escrit. Gaziel troba molt fàcil i visceral cridar i lluitar en una guerra mentre l’enemic ataca; 

el que resulta dificultós és patir en silenci, que encara que és una realitat que passa 

desapercebuda, és el que van fer les dones: 

“Les mateixes penalitats físiques dels combatents no crec que puguin 

comparar-se amb el sofriment i la tortura espirituals de les dones. 

Condemnades a una inactivitat forçosa o a una actuació secundària i 

sempre relativa, llurs angoixes callades, secretes, han estat infinitament 

més vives, és a dir, més íntimes i constants que les tribulacions 

intermitents dels soldats. Els combatents distreuen llurs penes i fins poden 

arribar a oblidar-les valent-se dels combats mateixos. La febre de l’acció, 

la fraternitat dels companys, els mil incidents diversos, sempre renovellats, 

de totes les hores i de tots els minuts, permeten i fins obliguen a deixar de 

banda les cabòries morals, els crancs de sofriment contemplatiu que 

s’arrapen amb una força incombatible a les consciències abandonades a 

elles mateixes i a llur pròpia solitud.”46 

“Un admirable llibre de la guerra, Gaspard, de René Benjamin, demostra 

que les hores més dures poden ser i són de fet compatibles amb el bon 

humor, la jovialitat, l’expansió i el deseiximent absolut de si mateix. En 

canvi, el llibre de la dona que va quedar-se a casa mentre els seus 

combatien, encara no s’ha escrit. Però si hi fos, si aquest llibre essencial el 

tinguéssim, és indubtable que en ell hi veuríem la trista i immensa 

superioritat del dolor dels inactius per damunt de les mateixes nafres dels 

que s’agitaven. [...] Cridar quan se sent mal, és cosa humana; el sobrehumà 

és sofrir i callar. I les dones s’han mostrat tan pel damunt de la misèria viril 

nostra, que ni pels mateixos enemics han tingut paraules de maledicció.”47 

Gaziel va acabar definint les dones, degut a les qüestions que va exposar en la seva 

conferència, com a éssers superiors als homes. Afirma que tot i que se centra en França, 

perquè és allà on va veure gairebé tot, està segur que aquesta realitat femenina es pot 

equiparar a totes les dones de tots els altres pobles bel·ligerants, des d’Alemanya fins a 

Turquia:  

“I és que vosaltres, les dones, sou individualment i col·lectivament 

superiors a nosaltres en l’ordre que per mi fonamenta a la vida, que és 

l’ordre del cor. Tot el millor del món, la noblesa, l’amabilitat, la distinció 

natural, l’aristocràcia dels sentits, la finesa de tracte, i sobretot la pietat i 

la gràcia, les dues muses indispensables a tota vida assenyada i plaent; 

aquestes qualitats tan rares, només es troben i obtenen a base de 

cordialitat. Per elles jo donaria la força, la intel·ligència, la voluntat 
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dominadora, l’enginy inquiet i totes les altres diguem-ne virtuts barroeres 

dels homes. Les primeres, les vostres, fan suau i delitosa la vida, fins al fons 

del dolor i de la misèria. Les altres mouen molta fressa, i gairebé sempre 

acaben lamentablement. Les dones no heu pres part en la cridòria 

envilidora de la guerra, perquè teniu genèricament la virtut excelsa 

d’amorosir-ho tot, fins els vostres propis odis.”48  

 

“Al meu entendre, voleu que us digui quin fou un dels més grans fets de la 

passada guerra? Doncs va ser aquell d’una sola i abandonada dona, en ple 

Parlament de Nord-Amèrica, quan alçar-se en mig de l’hostilitat general a 

condemnar la guerra; i mentre els homes votaven amb deliri una 

campanya de destrucció i de mort, ella va asseure’s santament i arrancà 

un gran plor de protesta.”49 

3. Àngela Graupera: punt de partida i personalitat. 

 

3.1  Estat de la qüestió. Què se’n sap? 

Àngela Graupera és una dona que va formar part de la Gran Guerra fent d’infermera 

voluntària amb la Creu Roja, al mateix temps que enviava cròniques de guerra al diari Las 

Noticias de Barcelona. Encara està per demostrar si és la primera corresponsal de guerra 

catalana – no és pas, a diferència del que es pot llegir en algun estudi, la primera 

corresponsal de guerra espanyola; Carmen de Burgos l’antecedeix – però és cert que, tot 

i que se sap ben poc de la seva persona, la podríem qualificar com a tal. Al voltant de la 

seva figura hi ha moltes llacunes informatives que no permeten dibuixar-la en la seva 

totalitat, i les poques dades a què tenim accés es contradiuen, a vegades, entre elles.  

 En més d’una ocasió s’ha confós aquesta Àngela Graupera amb la dona d’un 

pescador de Vilassar de Mar, de nom i primer cognom idèntics. Tot i que no disposem del 

seu segon cognom – així com tampoc sabem quin era el seu rostre -, s’ha pogut deduir 

que l’Àngela Graupera que aquí es vol estudiar, no es correspon amb la dona del pescador 

en qüestió, amb el nom de Joan Farré50. A aquest detall es deu que situïn el seu lloc de 

naixement al voltant del Maresme, encara que sembla que és natural de Barcelona.  

Si es fa una primera cerca acadèmica a la xarxa, aquesta situació es pot repetir 

amb diverses informacions, ja que no hi ha estudis extensos sobre la figura de Graupera, 

i les informacions que es troben es poden recollir amb comptagotes: referències a peu 

de pàgina, cites en què la inclouen, relacions amb d’altres figures coetànies... Res més. 

Així doncs, aquests petits llampecs d’informació són incongruents entre sí. Per exemple: 

situen la data de mort aproximadament l’any 1930. No s’ha d’oblidar, però, - com ja s’ha 
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dit -, que en el llibre Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet, on vinculen la seva figura a 

la Secció Femenina d’ERC, trobem una referència a peu de pàgina on se’ns mostren totes 

les signatures que van participar en l’elaboració d’Un manifest a les dones catalanes, que 

va ser publicat pel diari l’Opinió el 12 de Gener de 1934, i que es troba als annexos 

d’aquest estudi. Entre les signatures trobem la d’Àngela Graupera, que signa pel partit 

Unió Socialista de Catalunya51.  

 Encara hi ha més. Segons un article de Manuel Martorell titulat “Hermanas Úriz. 

Dos pedagogas navarras en el «maquis español»” tenim constància que l’any 1934 “Elisa 

interviene en el mitin organizado por el Comité Femenino Internacional contra la Guerra 

y el Fascismo en el “Ateneo Sempre Avant”, junto a Àngela Graupera”52. Es comença a 

intuir doncs, tal com ja s’ha dit a l’inici de l’estudi, que Graupera no només va ser 

corresponsal de guerra i infermera voluntària, sinó que també podria haver tingut un 

determinat paper com a activista social. D’altres articles que també incorporen petites 

citacions sobre Graupera, ens ho corroboren una mica més. En l’article de Maria Teresa 

Vera-Rojas “Polémicas, feministas, puertorriqueñas y desconocidas: Clotilde Betances 

Jaeger, María Mas Pozo y sus ‘Charlas femeninas’ en el Gráfico de Nueva York, 1929-

1930” se’ns diu:  

 

“Clotilde Betances Jaeger gozó en vida del reconocimiento de su 

trabajo intelectual entre los círculos culturales hispanos de Nueva York; 

su lucha feminista fue alabada por Mariblanca Sabas. Alomá, y su 

activismo social fue comparado con los trabajos de mujeres de la talla 

de Federica de Montseny, Violeta Miqueli y Àngela Graupera.”53 

 

Francesc Roma i Casanoves també ens aporta més llum a la faceta d’activista d’Àngela 

Graupera en l’article “Dona i excursionisme: una passejada per la literatura excursionista 

de muntanya”: 

 

“L'11 de juliol de 1926 Àngela Graupera, hi fa una conferència [a 

l’Ateneu Júpiter], sobre la dona i la llei per tal de donar a conèixer la 

campanya del Comitè Femení de Reformes Socials del qual ella era 
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l'ànima, per tal de palesar la injustícia del codi civil espanyol envers la 

dona*.”54 

 
 * Butlletí AE Júpiter, 46 Novembre 1926. Pàg. 5-6 

 

Fins i tot persones que no són especialistes ni investigadors localitzen el nom de Graupera 

i en fan una petita citació. És el cas de Clara Asín Ferrer i el seu treball de final de Grau 

titulat “La tematización de la ‘Revista Blanca’”, on trobem diverses referències a Àngela 

Graupera: 

 

“En el territorio español las figuras más famosas del anarquismo fueron 

Ricardo Mella, Tárrida de Mármol, Anselmo Lorenzo, Fermín Salvochea, 

Pedro Vallina, Pere Coromines y Federico Urales. Más tarde, entre la 

década de 1920 y 1930 se popularizaron figuras como Federica 

Montseny, Antonia Maymón, Joaquín Ascaso, Germinal Esgleas, Ángel 

Pestaña, Joan Peiró, Juan García Oliver, Regina Opisso y Àngela 

Graupera.”55   

 

“«La mujer problema del hombre», ensayo de Frederica Montseny, es 

reproducido durante 1927 y parte de 1928. «Libros para Mujeres», 

presentación de libros de autoras femeninas y «Literatura Femenina», 

firmado por Àngela Graupera, son otros artículos exclusivos del género 

femenino.”56 

 

“Lista 1: Total de firmas de autoría femenina ajenas a la familia 

Montseny. 

[…] 

- Agosto 1929, una firma de Àngela Graupera. 

- Noviembre 1930, una firma de Àngela Graupera. 

- Octubre 1931, una firma de Àngela Graupera.”57 

 

Gràcies a la Fundació Roca i Galès de Barcelona, que es dedica a memòria històrica 

cooperativa, i concretament a “l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i 

dels seus principis i valors”58, tenim constància d’una dedicatòria que va fer al Llibre d’Or 

de la Secció de Cultura de la Unión Cooperatista Barcelonesa. Tot i que no sabem la data 

exacta d’aquesta, segons la catalogació de la Fundació en qüestió, es troba entre les 

dedicatòries dels anys 1931-1933:  

                                                           
54 ROMA i CASANOVES, Francesc. “Dona i excursionisme”. UAB, 1998. Recuperat de 
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“La Unión hace la Fuerza. ¡Adelante compañeras! Angela Graupera” 

Una altra qüestió de què no sabem la data exacta és l’existència de dos cartells que 

anuncien dos mítings culturals on participa Àngela Graupera. Es troben a la Biblioteca del 

Pavelló de la República i han arribat a ser part d’aquest estudi gràcies a l’amabilitat de la 

Fundació Josep Irla:

             

En l’article de Jordi Amat Teixidó amb el títol “L’estol socialista femení de Pineda de Mar (1934-

1939). La importància de la militància femenina al socialisme” se’ns dóna una altra referència 

semblant: 

“El mes de juny [de 1934], Àngela Graupera pronuncià una lliçó-conferència 

contra la guerra al cafè la Constància.”59 

 

Dins el blog de l’Arxiu Històric de Santa Eulàlia de Provençana, trobem un article que parla sobre 

la cooperativa “El Respeto Mútuo”, fundada als anys 60 per la localitat. Dins d’aquest hi ha una 

cita on es parla d’una publicació de la revista L’Espill, on apareix una altra vegada Graupera com 

a activista: 

                                                           
59 AMAT I TEIXIDÓ, Jordi. “L’estol socialista femení de Pineda de Mar (1934-1939). La importància 
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http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/137224/335431 
(16.05.2017) 

http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/issue/view/11008
http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/137224/335431
http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/index


28 
 

“Al 1935 la publicació local “L’Espill” al seu número 21 informa dels actes de 

la inauguració de la “Secció d’Esbarjo, Cultura i Esport” de la Cooperativa. Un 

d’aquests actes era la conferència de l’escriptora Àngela Graupera sobre el 

tema “L’immoralitat de la guerra”. No més d’un any més tard de la conferència 

cobraria una actualitat dramàtica, quan arribà el 1936, any dels tristos 

esdeveniments.”60 

A partir del Diccionari biogràfic de dones, es pot veure que Graupera va escriure en premsa 

cooperativa, i s’ha corroborat que va participar a la revista Alegría, des d’on protestava sobre 

la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931): 

“Vinculada a l’anarquisme i al moviment obrer, va ser la principal activista del 

Comitè Femení de Reformes Socials, que el 1926 va engegar una campanya 

per palesar la injustícia del Codi Civil espanyol envers la dona.”61  

Tot i que en el llibre de Montserrat Duch Plana Micaela Chalmeta, en què parla de l’Agrupació 

Femenina de Propaganda Cooperatista, no apareix citada Àngela Graupera, és probable que si 

va escriure en la premsa cooperativa – tal com ens afirma el Diccionari biogràfic de dones i 

l’article de Jordi Manzanares sobre la revista “Alegría”-, formés part d’aquesta en concret. 

L’objectiu de la cooperativa Agrupació femenina de Propaganda Cooperatista era acostar les 

dones a aquest tipus de propaganda; així doncs, tindria sentit que Graupera hi participés.62  

 A partir d’aquests articles i d’alguns altres, tenim constància que a més, escriu novel·les 

i col·labora també a altres diaris: La Revista Blanca, La Vanguardia, El Liberal i La ilustración 

artística; escrivint sobre els drets dels treballadors, els de les dones, sobre el sufragi femení, la 

qualitat de l’aigua, contra la guerra i sobre cultura general i tradicions populars. A El Mundo al 

Día, suplement de La Revista Blanca, hi publica un total de 44 novel·les ideals o novel·les roses, 

amb els títols Ansias de volar (1920), Corazón de mujer (1920), En busca del amor (1920), En las 

garras del hombre (1920), La herencia (1920), La pequeña hechicera (1920), La redimida (1920), 

La tentación (1920), Los rebeldes (1920), Ofrenda de amor (1920), Carmela (1925), El abismo 

(1930), La moral de la gente bien (1930), El despertar (1931), Los viejos (1931), Alma de 

inquisidor (1932), La vocación (1932), Padre y verdugo (1932), La mujer que se vendió (1933), 

La pequeña rebelde (1933), Sacrificio (1933), La romántica, El vagabundo (1935), Los dos 

caminos (1935), Odio y amor (1935), Amor que vuelve, Aura popular, Bajo los cerezos, Camino 

de amor, Como las abejas, El amo, El batelero, El corazón de la Esfinge, El retorno a la Tierra, 

En familia, La Alondra, La cadena, La casita blanca, La cigarra y la hormiga, La madre, La 

mancha de sangre i La venganza de Jaime63. Sembla ser, segons ens diu el professor de la 

                                                           
60 ARXIU HISTÒRIC DE SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA. “Cooperativa el Respeto Mútuo II”. Recuperat de 
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Universitat d’Alcalà Lozano Maneiro, que les seves novel·les van ser un èxit a Espanya i a 

Amèrica, on se’n difonien entre 10.000 i 50.000 exemplars64.  

 Gràcies a aquest article de Lozano Maneiro, en què parla d’Àngela Graupera, es té 

constància de la publicació de dos llibres que tracten sobre l’experiència a la Gran Guerra de 

Graupera, i també d’una trajectòria vital de la infermera-periodista-activista més clara, encara 

però, amb moltes llacunes, dades incongruents i informacions inconnexes.  

 Ja a l’inici de l’estudi, l’autor ens corrobora que realment la seva figura és un misteri, i 

que tenint en compte això i el paper que va tenir en la societat de principis del segle XX, és 

sorprenent el silenci en què ha caigut: 

 

“Primero el asombro, luego la indignación: ¡Qué vida la Àngela Graupera! O 

mejor dicho qué vidas, cuántas vidas contenidas en los poco más de veinte 

años de peripecia de los que tenemos noticia. Y al tiempo ¡qué poco sabemos 

de ella!, qué inexplicable resulta el olvido que aún la envuelve. O formulado 

de otra manera, qué explicable por su triple condición, entre muchas, de 

mujer, catalana y heterodoxa militante de izquierda.”65 

 

Lozano Maneiro també ens corrobora que, a diferència del que es creu, no és la primera 

corresponsal de guerra espanyola (Lozano Maneiro, 2015: 151); Carmen de Burgos és anterior. 

L’autor ens diu que el 30 d’agost Graupera embarca a Barcelona direcció Marsella, travessa 

França en direcció als Balcans i arriba a Nisch, Sèrbia. Tot seguit s’inscriu com a voluntària a la 

Creu Roja francesa i s’incorpora a l’hospital que rep el ferits del Front de l’est de la Gran Guerra.  

Graupera es veu obligada en dues ocasions a abandonar el front. La primera el 15 de març de 

1915: els durs treballs com a infermera als hospitals i les desagradables experiències per les 

que passa la fan emmalaltir. Passaran 9 mesos fins que torni al front i segueixi transmetent 

notícies. La segona, el 5 d’agost de 1916, moment en què rep una llicència de tres mesos per 

visitar el seu pare, que es troba en condicions greus de salut. Segons Lozano Maneiro, Graupera 

visita la redacció de El Liberal just abans de tornar cap a Salònica el 7 d’octubre de 1916, i així 

mateix ho podem comprovar a la segona pàgina del diari El Liberal de la publicació del mateix 

dia. Graupera cobrirà informativament el front de l’est fins el 8 de juliol de 1918, poc abans que 

acabi el conflicte.   

L’any 1921, degut als greus successos del protectorat, torna a oferir-se voluntària com a 

infermera al Capità General de Catalunya per anar a Melilla, i sembla ser que acte seguit hi 

acaba anant (‘Enfermeras’, La Voz 03/08/1921, p. 3)66. 
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 Quan Graupera publica la primera novel·la, La Alondra, ja es pot veure de la popularitat 

de què gaudeix: 

 

“publica Àngela Graupera su primera novela anunciada en términos que 

ilustran la consideración y popularidad de que goza, ya entonces, la autora: 

‘La próxima novela se titulará “La Alondra” y estará escrita por la ilustrada 

señora doña Àngela Graupera, tan conocida por su actividad literaria y por sus 

conferencias en los medios intelectuales de Barcelona. (La Revista Blanca, 

1926: 33)”67 

 

Aprofitant la cita, val a dir que no sempre se l’anomena “señora doña Àngela Graupera” als 

diaris; també l’anuncien com a “senyoreta”, fet que fa pensar que no estava casada. Ara bé, 

sembla ser, pel seu tracte de señora, que arriba a casar-se en algun moment. Tant l’autor de 

l’article com Acció Cooperatista ens diuen que Graupera va passar l’any 1927 a Bèlgica, des 

d’on també enviava articles a La Revista Blanca sobre temes com “Organización y actividad de 

los obreros belgas (Graupera 1927: 10-11)”, i des d’on torna a Barcelona en els darrers anys de 

la dictadura Primo de Rivera.  

També Lozano Maneiro ens assegura que, evidentment, Graupera va tenir un paper 

important com a activista en la societat en què va viure. Forma part de la Unió Socialista de 

Catalunya, Front Únic Femení esquerrista, Comitè Català contra la Guerra, Comitè Central 

Català contra la Guerra, Comitè Internacional de Dones contra la Guerra i el Feixisme, és també 

una de les creadores de l’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista – ens assegura 

finalment que en forma part -; a Bèlgica, és representant de la Federació Ibèrica Protectora 

d’Animals i Plantes, i sembla que allà també presideix el Consell Directiu de l’Acadèmia de 

Sociologia.68 Segons l’autor, imparteix conferències sobre “La mujer y la guerra”, “La mujer y la 

ley”, “La mujer, la guerra y el socialismo”, “Deberes de la mujer”, “El voto de la mujer”, “Los 

obreros y el primero de mayo”, “Las inmoralidades del viejo código”, etc. 

Lozano Maneiro, al final del capítol dedicat a la trajectòria vital de Graupera, insisteix 

molt en la idea de la seva sobtada desaparició. Els diaris acostumaven a informar de cada passa 

que donava. L’última evidència de la seva activitat la trobem a La Vanguardia el dia 31 d’octubre 

de 1935, on se’ns informa de la conferència que imparteix titulada “’Deberes sociales de la 

mujer’ (La Vanguardia 31/10/1935, p. 8)”. La seva última aportació a La Revista Blanca va ser 

el 1936, titulada El castillo de la actividad. Segons l’autor, hi ha constància d’una traducció al 

francès de El corazón de la esfinge publicada a Tolosa l’any 1957-58. L’autor es pregunta doncs, 

com és possible que desaparegui sobtadament i sense cap explicació: La Revista Blanca es deixa 

de publicar l’any 1936, però en canvi, La Vanguardia continua vigent fins els nostres dies i tot i 

així, no hi apareix cap mena d’informació sobre la qüestió. L’autor arriba a afirmar: 
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“Si en la misma página en que se informa de su última función es noticia que 

una niña de siete años se ha ocasionado fuertes contusiones y conmoción 

cerebral al caerse por una ventana [...] ¿cómo explicar que la volatilización de 

alguien tan presente en la vida política, social e intelectual de Cataluña 

pudiera producirse sin que alguien, en algún momento, reseñase, fueran los 

que fueran, la causa o el suceso?”69 

Tal com es pot veure, sabem ben poc sobre Àngela Graupera. No tenim accés ni tan sols a 

informacions tan bàsiques com: 

“la familia en que nace, el momento y el lugar en que lo hace, sus años de 

formación, su vida personal en las dos décadas de exposición a la luz pública 

y lo que sucede tras ellas. Se infiere, quizá de la habitualidad del tratamiento 

de señora, que estaba casada.”70  

Però tenim evidències, com s’ha pogut veure fins ara, que la causa d’aquest silenci no és el fet 

que passés per alt davant la societat, o que finalment no fos valorada pels seus coetanis: 

 

“...la muy distinguida escritora doña Àngela Graupera, una de las escasas 

mujeres intelectuales que sienten la inquietud especulativa y repercutir en su 

sentimiento la injusticia social (Montseny 1928: 456-7)”71 

L’autor fa una ressenya dels seus dos llibres que parlen de la guerra, La persecución del 

helenismo en Turquía i El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra. El primer, publicat a 

Barcelona el 1920 pel llibreter Lluís Gili, després que Graupera descobrís, a través de Las 

Noticias el maltractament dels otomans cap als grecs. El segon, publicat el setembre de 1935 a 

El Mundo al Día – La Revista Blanca - que és un recull de les experiències d’Àngela Graupera al 

front de guerra. Són dues fonts importants, juntament amb els articles de guerra, per donar 

llum al personatge que va ser Àngela Graupera.  

3.2  Biografia. Qui és? 

Sobre la biografia de Graupera, se’n sap ben poc, sobretot perquè les breus i generals 

informacions a què podem accedir són inconnexes entre elles i sovint, com ja s’ha dit en capítols 

anteriors, contradictòries entre si. No obstant això, gràcies a la lectura i l’anàlisi del llibre El gran 

crimen. Lo que yo he visto en la guerra i dels articles de guerra – un total de 104 -, dut a terme 

en aquest estudi, s’han pogut entreveure algunes característiques de la seva persona.  
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 Per exemple, en les primeres 30 cròniques, que van del 8 d’octubre de 1914 al 16 d’abril 

de 1916, apareix sempre la figura de Déu: se’n dedueix doncs que Graupera es recolza en 

doctrines i formes de pensar la realitat que provenen del cristianisme. 

 

“y si no me sostuviera la cristiana fe que me inculcaron mis padres, hubiese 

abandonado esta piadosa pero horrible misión que voluntariamente me 

impuse...”72  

Parla també dels desitjos de Déu: 

“Quiera Dios que termine pronto tanta desolación, para poder volver a la paz de 

mi familia y mis afectos.”73  

Graupera participa de la fervor que acompanya les creences religioses: 

“Hoy he oído el idioma de mi país, por primera vez desde mi estancia aquí, y en 

el fondo de mi alma ha tomado cuerpo la vibración de esos recuerdos que no nos 

abandonan jamás; el de una madre y una patria, y a la vez que esos muchachos 

son objeto de mis cuidados más solícitos, rezo por ellos con cristiano fervor.”74 

Y reflexiona sobre les demandes que se li poden fer a un Déu: 

“Cómo Dios puede escuchar tus ruegos, infeliz mujer, si antes de lanzarse a la 

pelea todos le han pedido sangre, matanzas y destrucción? Sí, todos le han 

pedido derrotar al enemigo, y ¿cuáles pueden ser para Dios esos enemigos?, 

razono yo entristecida.”75 

Ara bé, a partir de la crònica publicada del dia 20 d’abril del 1916, Déu gairebé es fa invisible 

fins al punt que no torna a aparèixer en cap dels articles següents. Sembla doncs, que acaba 

perdent la fe, o essent més prudents, com a mínim dubta d’aquesta creença que havia sostingut 

al llarg de tota la seva vida i se la replanteja des de l’inici. Aquest és un fet que es pot notar 

indirectament llegint entre línies, però és cert que al llibre El gran crimen. Lo que yo he visto en 

la guerra Graupera afirma això mateix explícitament:  

 

“Los cristianos se unieron un día en aparatosa Cruzada a fin de demostrar a 

turcos, árabes y paganos por medio del fuego, balas, espadas y lanzas la bondad 

y la misericordia infinita de su Dios.”76 

 

Conforme s’avança en la lectura del llibre, es va veient com aquesta fe en la religió va en escreix: 
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“Tenía confianza en la Humanidad. Había hecho del ideal de Cristo mi ideal, y 

frente a las crudas realidades las frases sublimes ‘amaos los unos a los otros’ 

se pierden en el vacío del desierto.”77 

 

Tenint en compte això, podem deduir que Graupera és una persona reflexiva i crítica amb 

la realitat que l’envolta, fet que es comprovarà més endavant en l’anàlisi de les cròniques 

de guerra.  

 D’entrada sembla que Graupera té una idea confosa i contradictòria del concepte 

“pàtria”, ja que a vegades en parla positivament i de vegades al inrevés. Tot i que si 

avancem, acabem comprenent que no és una idea contradictòria, sinó complexa: 

 

“durante toda la noche, numerosas bandas de música recorrían las calles 

haciendo honor a la bandera servia, que aclamaba el pueblo con patriótico 

entusiasmo. Yo me conmoví profundamente.”78  

“¡Héroes ignorados, vidas que se extinguirán como tantas otras, sin rastro, 

como estrellas fugaces!... ¡Qué importa! La patria reclama vidas y ahí van 

vidas, mientras la tierra se queda sin manos que la trabajen, los hogares sin 

padres, sin hijos, sin esposos, sin hermanos.”79  

“Los soldados servios no tienen la marcialidad de los nuestros, pero son 

abnegados, saben luchar y saben morir, que es lo que necesita una nación que 

aspira a engrandecerse.”80  

“esa tierra que debieran defender hasta que no quedara en ella un solo 

enemigo, en vez de confiar esa defensa a la Cuádruple entente.”81 

 

Ens adonem doncs, que d’una banda té la convicció que els ciutadans estem en deute 

amb la pàtria, ja que és la que ens ajuda a construir-nos com a persones i ens proporciona 

tot el que necessitem per desenvolupar-nos. Però de l’altra, una persona que es posiciona 

totalment contra la guerra, com de seguida veurem, no pot acceptar que milions i milions 

de joves, amb tota una vida per davant, vagin a la guerra i hi perdin la vida per defensar 

la pàtria. Si tots moren, qui en formarà part? 

 Cap al final dels articles, sobretot quan se centra en el tema de la guerra civil a 

Grècia, succeeix un canvi important en l’explicació anterior: Graupera s’adona que no és 

la pàtria la que està matant indirectament els soldats, sinó la raça humana mateix, que 

està permetent i fins tot conduint a que quantitats enormes d’homes perdin la seva vida 

pels interessos d’aquesta pàtria. Un altre apunt important és que, tot i que Graupera està 

en contra de la guerra, en ocasions determinades veu convenient lluitar i es posiciona en 

contra de la neutralitat: la guerra no s’ha de fer, però quan una nació rep un atac 
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injustament – no respectant la neutralitat oficial, per exemple (com és el cas de Bèlgica i 

Grècia) -, aquesta s’ha de defensar.  

 

“¿Es posible que ante el peligro de la amenazadora invasión y seguramente, 

para no prestar generoso apoyo a los aliados, se cruce cobardemente de 

brazos, mirando impasible a la mutilación de su pueblo por las hordas 

búlgaras?”82  

 

D’aquí aquesta concepció canviant de la idea de “pàtria” i de violència. Encara que a 

vegades  vegi la violència justificada, majoritàriament com una defensa a un atac a la 

nació o a la població, en general, Graupera hi està en contra: 
 

 “¿Pero qué sucede? ¿Quiénes son los que han convertido las calles, antes 

tranquilas y solitarias, en campos de batalla? ¿Franceses, ingleses, italianos? 

No. La guerra ha estallado entre los mismos hermanos; los griegos se han 

lanzado a una lucha fratricida.”83 

 

Tenint en compte tot això, la cita “Amad vuestra bandera, pero amad más a la bandera 

de la Humanidad”, que Graupera va plasmar en un enregistrament contra la guerra 

organitzat pel Comitè Català Contra la Guerra – del qual l’autora forma part -, recobra tot 

el sentit.  

Molts dels mítings on participarà més endavant, com ja s’ha vist, tracten sobre el desig 

d’aturar la guerra amb l’objectiu de conscienciar als ciutadans que no és una solució apta 

per resoldre els problemes de la societat, i que només responen a interessos econòmics, 

polítics i diplomàtics. En els seus articles plasma aquest desacord en fer la guerra 

explícitament: 

 

“Pero en medio de tantos horrores hay algo que consuela, y es el entusiasmo 

con que parte la juventud para la guerra [...] ¡Maldita, maldita mil veces la 

guerra!”84   

“Horroriza pensar en el número de víctimas que ha causado y causará aún la 

soberbia, el odio, la iniquidad humana, que se ampara en mentidos derechos, 

en leyes mentidas y límites de fronteras más mentidos aún, pues no las 

estableció una ley divina, sino el brutal derecho del más fuerte! ¿Cuándo 

acabará esta hecatombe?”85  

Tanta violència al seu voltant la descol·loca, i no pot evitar fer-se preguntes retòriques 

enmig de les informacions sempre fonamentades que transmet als lectors del diari: 
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“¡Ah! ¿Por qué el orgullo y la ambición de unos pocos ha de convertir en 

pavesas la felicidad y el bienestar de tantos?”86  

“¿Cuándo terminará este cúmulo de desdichas? ¿Cuándo el ángel de la paz, 

extenderá sus blancas alas y terminarán los horrores que diariamente 

presencian las trincheras?”87  

Llegint els articles de guerra, podem constatar amb total seguretat que Graupera és una 

persona extremadament curiosa. Tant és així que la curiositat li guanya a la por: fins i tot 

s’arriba a saltar prohibicions extremes, que posen la seva vida en perill, per tal de poder 

veure i plasmar després tot allò que veu. En d’altres ocasions, quan té temps lliure o de 

descans, visita els pobles propers, va a veure com han quedat els espais després de que 

es produïssin batalles: 

 

“Los campos por donde ha pasado el horror de la guerra, conservan indelebles 

las huellas de la locura trágica, del furor homicida de los ejércitos que 

combaten. Campiñas arrasadas, viviendas destruidas, edificios ruinosos y 

ennegrecidos por la voracidad del fuego y la violencia del hierro.”88 

Va voluntàriament a visitar els campaments dels soldats per veure com s’ho fan per 

sobreviure. 

 

“Dentro de algún tiempo, así que esté más acostumbrada a tanto destrozo 

humano, solicitaré ir al mismo campamento.”89 

En ocasions també hi és convidada, i sembla que accepta l’invitació: 

“Hace dos días se me invitó a visitar el campamento francés instalado a 

algunos kilómetros de Salónica; hoy he efectuado la visita, y he quedado 

gratamente impresionada, tanto por su buena situación topográfica de su 

instalación, como por las comodidades encerradas dentro de las diminutas 

estancias.”90 

A través de les seves paraules sabem que no només es deplaça per empapar-se de tot el 

que pugui, sinó que també està ben atenta d’allò que va conèixer: 

“Curioseo, mientras escucho.”91 

Fa sempre el possible per assistir a quants més llocs millor i així conèixer el màxim les 

diferents realitats per després transmetre-les:  
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“Mañana, pues, es el día de la partida, a la cual espero asistir.”92 

Ja en el moment despertar-se, només pensa en saber més: 

“pregonan sus mercancías los vendedores ambulantes; desciendo de la cama 

y ardo en deseos de fruir impresiones y saber verdades. No puedo satisfacer 

mi natural curiosidad.”93 

Es troba sempre àvida de reconstruir les escenes que viu al front, i aprofita qualsevol 

moment per fer-ho: 

“Los muertos al hoyo, los heridos a los hospitales, muchísimos prisioneros, y 

yo a curiosear por las calles y paseos, ávida de reconstruir las sangrientas 

escenas de ayer.”94 

Amb això, veiem que té una curiositat innata, però a més, com ja s’ha avançat, és 

atrevida: la curiositat li pot a la por. Ella mateixa ho diu explícitament: 

 

“pero mi curiosidad es más fuerte que el miedo y el dolor, y dando olvido a la 

enérgica prohibición, me asomo a la ventana. [...] Una bala rompe en mil 

pedazos un cristal y se incrusta en el muro, un poco más arriba de mi cabeza; 

chillan las mujeres y huyen asustadas a buscar el refugio de sus habitaciones, 

y yo, temblorosa, miro por entre los cortinajes.”95  

Si es recorda el que s’ha dit al context històric, es pot comprovar que evidentment la 

descripció que fa Eugeni Xammar de què significava ser corresponsal de guerra a la 

primera Guerra Mundial no es correspon amb les vivències d’Àngela Graupera al front de 

l’Est.96  

Sobre la seva condició social, tampoc en sabem ben res, tot i que ella, un cop 

adulta, es decanti pels moviments obrers, el sindicalisme, i el socialisme, no tenim certesa 

que Graupera hi pertanyi, és a dir, no sabem del cert si els seus pares eren obrers. Ara 

bé, en el primer article que envia a Las Noticias, sembla ser que s’inclou dins la classe 

obrera en qüestió:  

“He visto habitar unas casas pobres y mezquinas a elegantes damas; 

verdaderas pocilgas que nuestra clase trabajadora desdeñaría.97” 

Tot i això, no podem saber del cert a què es refereix amb “nuestra”: es podria referir a la 

de Barcelona, o bé a la seva pròpia classe social. 

 Com ja s’ha dit en algun moment, tampoc sabem del cert si va estar casada i va 

formar una família – el fet que els diaris se la tracti de “senyoreta” i també de “senyora” 

no és una evidència prou clara. Això sí: a l’article publicat el 31 de desembre de 1914, 
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Graupera parla de l’enyorança cap als seus éssers estimats i diferencia entre “familiares” 

i “afectos”.  

 

“Quiera Dios que termine pronto tanta desolación, para poder volver a la paz 

de mi familia y de mis afectos”98 

 

També parla d’uns “labios amantes”, per tant, es pot entendre que si no s’acaba casant, 

en el seu moment té parella i els seus pares són vius. És possible doncs, que s’acabés 

casant i formés una família pròpia. Està per veure encara, però, la possibilitat de localitzar 

hereus i buscar en material d’arxiu de Fons personals. Aquí la cita que ho deixa 

entreveure: 

 

“Muerte sin lucha por un ideal, sin una mano cariñosa que cierre mis ojos, sin 

unos labios amantes que besen mi frente...”99 

 

Ens és desconegut també si va tenir una carrera professional, si va estar preparada per 

fer de periodista o si bé no té cap mena d’estudis. És cert, però, que sembla una persona 

amb cultura: el vocabulari que utilitza, les al·lusions a tota mena d’exemples de la cultura 

general, els tipus d’actes en què participa, els temes de què parla, algunes de les feines 

que va dur a terme en són un exemple clar, sap el francès i l’italià... Llegint les cròniques 

de guerra de Graupera i el seu llibre El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra, es 

poden trobar algunes d’aquestes citacions a referents culturals i a auctoritas universals 

com per exemple Sócrates: 

 

“Al pie del edificio, medio oculto por frondosas palmeras, miro Sócrates en su 

pedestal, sentado en su pétrea silla, en actitud de meditación. ¡Ya no hay 

sabios en Grecia! ¡Ya no hay ciencias ni artes!... Su trono se tambalea... 

tambalea... ¿caerá?”100  

Cita també “La Divina Comedia” de Dante: 

“El infierno descrito por Dante es glorioso comparándolo con este alucinante 

antro de pobres condenados a todos y los  más atroces suplicios, incluso el 

hambre y la sed.”101 

Coneix el mite de la caverna de Plató: 

“El interior es uno mismo, con lamentables reminiscencias del hombre de las 

cavernas y las encinas, brutal luchador, fanático y supersticioso, más 
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obediente y sumiso a los oráculos de las exaltadas pitonisas que a las leyes de 

la Naturaleza.”102 

I és coneixedora també de grans referents de l’art com Rodin: 

 

“En el vacío, en la luminosa inmensidad, su silueta se destaca, severa, trágica, en 

su humilde y rústico traje montañés. Semeja preciosa y artística escultura de 

Rodin simbolizando el filial dolor.”103  

 

En l’article publicat el dia 4 de gener de 1917, Graupera fa una profunda anàlisi crítica del 

discurs de la corona grega desacreditant amb arguments tot allò que el discurs en qüestió 

sostenia. Dedica gairebé tot l’article a fer això, llegeix entre línies el discurs reial i el 

desacredita: 

 

“El consejo de la Corona griega que, (dicho sea entre paréntesis, es también 

ilegal, como los diferentes ministerios que se han sucedido, después de la media 

docena de disoluciones de Cámaras) acaba de publicar una nueva protesta 

dirigida a la vez a los estados neutrales. Protesta que seguramente no tardará en 

imprimirse y publicarse en todos los periódicos de los países neutrales y los 

germanófilos, siempre alerta para atacar a sus enemigos, encontraran en ella 

muchísimos y muy tristes argumentos, que llenarán de pena a cuántos 

desconocen la mala fe habitual en los gobernantes que se encuentran en el 

interior de la política griega.  

Examinando cualquiera de los argumentos invocados para la protesta, veremos 

al instante el valor real de ellos. Se refieren a las ocupaciones de los pueblos e 

islas que la Grecia ha tenido que sufrir, sin que sus justas reclamaciones 

encontraran eco, pero olvidan añadir las órdenes dadas al Estado Mayor para 

entregar las fortunas de la Macedonia a los búlgaros, así como las negociaciones 

entabladas entre los gobernantes de Atenas y los agregados militares de 

Alemania y Bulgaria para la sumisión del fuerte Rupel. [...] 

Esto, que es puro estilo oriental, en Europa no se usa jamás, porque somos 

demasiados desconfiados; amamos la verdad y queremos que sin ambages de 

llame a las cosas por sus nombres. 

Por otra parte, la negativa que el Gobierno griego opone a la demanda del 

almirante francés para la entrega del material de guerra no utilizado, está 

fundada en el temor que el saldo de cuentas para los responsables del deshonor 

griego llegue más pronto de lo que ellos habían pensado. 

Quieren retrasar la hora trágica del juicio, y para ello precisan armas para 

sostener y reforzar un trono que se bambalea. 

Cerca, muy cerca tenemos otros muchos acontecimientos, que puede que sean 

el canto del cisne del último gobierno ilegal. 
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Mientras escribo escucho muy cerca el silbar de las balas, y allá a lo lejos el rugir 

de un pueblo enfurecido. Ha empezado la revolución... Mañana daré detalles.”104 

 

 

A la vegada, com veurem més endavant en l’anàlisi de les cròniques, fa abundants i 

profunds anàlisis antropològiques i sociològiques, fet que dóna a pensar que té 

coneixements amplis sobre la condició humana. A més, si es recorda, segons Lozano 

Maneiro i la revista Acció Cooperatista – on ella escriu -, tenim constància que va passar 

un any a Bèlgica des d’on enviava cròniques a La Revista Blanca amb títols com 

“Organización y actividad de los obreros belgas”. Allà, és representant de la Federació 

Ibèrica Protectora d’Animals i Plantes, i sembla que, també a Bèlgica, presideix el Consell 

Directiu de l’Acadèmia de Sociologia. Així doncs, tot i que no tenim més evidències que 

aquesta, es pot arribar a pensar que, si és que Graupera hagués tingut estudis, anirien en 

aquesta línia.  

3.3  Trajectòria professional: infermera voluntària, corresponsal de 

guerra i activista. 

 

3.3.1 Recorregut del viatge al front:  

Tornant a l’article de Lozano Maneiro, sabem com ja s’ha dit anteriorment, que Graupera 

embarca a Barcelona el dia 30 d’agost de 1914, direcció Marsella per arribar finalment a 

Nisch: 

“Apenas unas semanas más tarde, el 30 de agosto, embarca en Barcelona 

hacia Marsella. De Francia cruzará Europa en tren en dirección a los Balcanes. 

En Nich (ahora transliterado como Nis), Serbia (o Servia como 

alternativamente aparece en la obra) se incorpora como enfermera de la Cruz 

Roja al hospital que recibe los heridos en los combates de la primera Guerra 

Mundial.”105  

Ara bé, en els articles guerra, l’objecte d’anàlisi d’aquest estudi, en podem saber més 

coses del seu recorregut pel front de guerra de l’Est. 

 El 15 de setembre de 1914 arriba a Nisch després de 28 hores de viatge en 

condicions nefastes: 

“Mientras escribo, mi pluma tiembla y mi cuerpo vacila rendido al sueño. 

Hemos empleado veintiocho horas para llegar a Nisch, y después de tanta 

fatiga, me encuentro con que no hay en ningún hotel habitación para dormir, 

lo que me obligará a pasar la noche sentada en una silla. ¡Delicias de la guerra! 
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En el tren íbamos abarrotados, y una vez más confieso que dentro del hombre 

más culto se encierra el hombre primitivo, que antepone el egoísmo a todo lo 

humano.”106 

 

El 25 de setembre de 1914, després de fer els primers aprenentatges d’infermeria en els 

hospitals de la ciutat, és traslladada a un hospital de campanya, allunyat de la ciutat i prop 

d’una via de tren, amb l’objectiu de rebre els ferits ràpidament de la manera més eficient: 

“Desde ayer he sido trasladada a un hospital de campaña, lejos de la ciudad y 

próximo a una línea férrea. 

Después de los días de práctica en los hospitales de Nisch, preparando curas y 

vendajes, he entrado en el segundo período de mi aprendizaje, y en cuanto esté 

algo más al corriente de las voces usuales empleadas en la curación y en las 

dolencias, voces eslavas que desconocía cuando llegué aquí, pues como usted 

sabe, sólo poseo el francés y el italiano, cuando comprenda a la perfección las 

necesidades de los pobres heridos se me trasladará a los campamentos, y 

entonces será doblemente útil labor.”107  

Graupera continua fent els serveis voluntaris d’infermera a Nish durant quatre mesos 

més, fins que a partir del dia 15 de gener de 1915 no sabem, durant un temps, res més 

d’ella. Després d’aquest article, publicat a Las Noticias el dia 15 de març de 1915, no 

n’envia cap fins al cap d’aproximadament 10 mesos; l’article que trobem a continuació 

és el del 8 de novembre de 1915, i Graupera ens explica el motiu de la seva absència.  

“Hanse cumplido diez días desde que embarqué en Marsella con rumbo a 

Salónica, para desde allí trasladarme a Servia, de donde salí hace algunos meses 

para regresar a España en busca de reposo para mi conturbado espíritu y para mi 

derrengado cuerpo, que ímprobo fue el trabajo y los sufrimientos morales que 

hubimos de soportar cuantos prestamos nuestros servicios en los hospitales de 

sangre. 

Hoy, que allá vuelvo, me apesara el recuerdo de las escenas de horror que me vi 

obligada a presenciar durante mi larga permanencia en Belgrado y Nisch.108 

Aquesta vegada viatja sobre el Kordak i explica al lector quina mena d’embarcació és, 

quina funció té, i quin ambient hi ha a bord. Al mateix temps, Graupera, que sempre està 

al cas de les novetats de la guerra, ens avança la situació complicada en què es troba 

Salònica: 

 

“El Kordak conduce pertrechos de guerra a los países balcánicos, y especialmente 

cañones; monstruos de bronce destinados a sembrar la muerte entre las filas 

austroalemanas. 
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Y yo contemplo esos terribles instrumentos de muerte que se hileran en la 

cubierta del vapor, reposando impasibles sobre sus pesados armones, y acude a 

mi mente la visión de muerte que arrojarán por sus broncíneas bocas, 

convirtiendo en piltrafas los robustos cuerpos de un enemigo que allá de allá 

lucha denodado, dice por su derecho y por su patria, como por idénticos motivos 

dicen luchar sus contrarios...”109  

El 13 de novembre de 1915 Graupera ja escriu una altra carta donant-nos més detall de 

què està passant exactament a Salònica. La situació és tan complicada que no li deixen 

travessar les fronteres per tornar a Sèrbia, on oferia els serveis d’infermera inicialment. 

Està molt afectada per veure’s privada d’oferir la seva ajuda, i decideix, ja que no pot 

donar auxili a Sèrbia, quedar-se allà i apuntar-se a les ambulàncies de Salònica, perquè 

era una evidència que també la necessitaven: 

“El valiente militar, apenado por la forzosa inacción a que me veo condenada, pues 

por ahora es imposible que acuda a auxiliar con mis cuidados a mis queridos 

servios, me ha allanado el camino para que, mientras se despeja el horizonte que 

aquí me retiene, me agregue a las ambulancias francesas, y así lo he hecho 

habiéndoseme acogido con las mayores muestras de distinción.”110  

En l’article que Graupera escriu el 5 d’agost de 1916, se’ns confirma una dada de què ja 

ens adverteix Lozano Maneiro en el seu article sobre Graupera. Tot i que ella no ho 

anuncia explícitament, és prop d’aquestes dates que la infermera-corresponsal se’n torna 

per segona vegada a Barcelona, aquest cop per visitar el seu pare que es troba en 

condicions de salut complicades.  

“Desde Salónica 

(De nuestra corresponsal especial) 

5 de Agosto de 1916 

Señor Director de Las Noticias, Barcelona”111 

 

Àngela Graupera rep una llicència de 3 mesos que la permet sortir de nou del front de 

guerra. No envia cròniques a Las Noticias durant tres mesos, fins el 5 de novembre de 

1916:  

“Camino de Grecia 

(De nuestra corresponsal especial) 

A bordo, 5 de Noviembre de 1916 

Señor Director de Las Noticias, Barcelona. 

Después de largo y doloroso ¡adiós!, henchido de promesas y esperanzas a los 

seres de mis amores, embarco otra vez con rumbo a los Balcanes.”112 

                                                           
109 GRAUPERA, Àngela. Camino de Servia. En Salónica, Las Noticias, 1915, p. 4, “La guerra europea” 
110 Graupera, Àngela. Camino de Servia. En Salónica, Las Noticias, 1915, p. 3, “La guerra europea” 
111 Graupera, Àngela. Camino de Servia. En Salónica Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea” 
112 Graupera, Àngela. Camino de Servia. En Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea” 
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El dia 7 d’octubre de 1916, pocs dies abans de tornar de nou a Salònica, passa per la 

redacció de El Liberal on li fan una entrevista en relació a les seves experiències a la 

guerra. Si busquem a l’hemeroteca digital d’El Liberal, podem comprovar que aquesta 

trobada d’Àngela Graupera amb d’altres periodistes de la redacció es va donar realment. 

A més, hi podem llegir la seva anunciació que tornarà al front per tercera vegada, 

continuant prestant auxili als més necessitats. El dia 7 d’octubre de 1916, just abans de 

tornar al Balcans, Àngela Graupera es troba a la redacció del diari en qüestió: 
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   113 

Durant l’entrevista Graupera explica la greu situació en la que es troba Grècia degut a la 

guerra civil que hi ha entre els mateixos grecs, venizelistes, partidaris d’intervenir al 

conflicte, i anti-venizelistes, contraris a participar de la Gran Guerra. A tot el continent es 

van patir conseqüències nefastes pel bloqueig i l’encariment dels queviures bàsics. 

Aquest és segurament el motiu pel qual decideix anar a donar auxili a Grècia. El 5 de 

novembre Graupera es troba a bord de l’embarcació camí de Grècia i amb rumb al 

Balcans: 

“Y ahí, en el puerto, mientras quedan en pie, en silencio de dolor, nublados los ojos, 

nerviosas las manos que agitan blanco pañuelo, rasga el espacio la sirena, vomita 

humo negro y espeso la chimenea, gira en ruido metálico la hélice, trepita la 

máquina como fiera enfurecida y el vapor se aleja lento, majestuoso de mi muy 

amada Barcelona.”114 

Llegint l’article que publica l’1 de desembre de 1916, acabem sabent el motiu pel qual 

decideix quedar-se a Grècia, totalment relacionat amb la complicada situació de què 

s’acaba de parlar amb anterioritat. Sembla ser que Graupera va a ajudar on la situació és 

més complicada i necessita amb més urgència els seus auxilis: 

“Desde Grecia 

(De nuestra corresponsal especial) 

Atenas, 1º de Diciembre de 1916 

Señor Director de Las Noticias, Barcelona. 

Como se esperan grandes acontecimientos, que no tardaran en desarrollarse, no 

quiero partir para Salónica: prefiero permanecer aquí.”115 

 

 

                                                           
113 [S.S]. Àngela Graupera en Salónica, El Liberal, 7 d’octubre de 1916, p. 2, “La guerra continental y 

marítima”. Recuperat de http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001773887&search=&lang=es 
(10/04/1917) 
114 GRAUPERA, Àngela. Camino de Grecia, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea” 
115 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea” 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001773887&search=&lang=es
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No tenim constància que es mogui de Grècia en els últims anys de la Gran Guerra; totes 

les cròniques que envia en endavant tracten de Grècia, ja que la situació arribà al punt 

àlgid de convulsions amb la guerra civil entre venizelistes i anti-venizelistes. A més, tal 

com ens diu Lozano Maneiro, és a partir de l’any 1917 que Graupera es fa ressò de les 

persecucions i maltractaments dels turcs cap als grecs, fet que donarà lloc uns anys més 

tard, el 1920, al llibre La persecución de helenismo en Turquía. Aquesta és una altra 

realitat que segurament la lligarà a Grècia fins ben acabada la guerra.  

 Ara bé, l’article del dia 5 de juliol de 1918, quatre mesos abans que acabi la guerra, 

és l’últim signat per ella que trobem a Las Noticias: 

“Desde Grecia 

LOS TRIUNFOS DE LOS ALIADOS EN MACEDONIA 

(De nuestra corresponsal especial) 

Atenas, 5 de Julio de 1918.”116 

Caldria comprovar si segueix com a corresponsal de guerra fins el novembre del 1918 en 

d’altres diaris amb què va tenir relació, o bé si simplement segueix la seva trajectòria com 

a activista deixant de banda el seu rol de periodista. En tot cas, d’altres corresponsals del 

diari aquí analitzat continuen enviant les seves cròniques a la redacció de Barcelona fins 

ben acabada la guerra; no és el cas de Graupera, i tampoc trobem cap anunci que aclareixi 

la qüestió. Sovint ella anuncia i avança els propis moviments, però no succeeix el mateix 

aquí. Possiblement passés alguna cosa inesperada que no va deixar-li marge per 

explicacions futures. 

3.4  Anàlisi de les cròniques de Graupera publicades a Las Noticias de 

Barcelona.  

3.4.1 Capacitat de transmissió de la informació sobre la guerra 

als lectors de Las Noticias. Qualitat informativa:  

 

Des del moment que Graupera puja al vaixell direcció Marsella i, acte seguit, al tren 

direcció Nisch, està pendent de tot el que passa, atenta a tot el seu voltant pensant en 

transmetre de la manera més eficient quin era l’ambient de cada lloc del front on es 

trobava. Des del primer minut, Àngela Graupera fa un seguiment exhaustiu dels 

moviments i avenços dels diferents bàndols, i si és cert que a l’inici no té la capacitat o el 

coneixement per citar fonts concretes i fiables, és honesta i ho reconeix; ara bé, quan 

comença a fer contactes i conèixer oficials, soldats i infermeres, veiem que comença a 

citar més fonts literals i concretes, sempre amb la intenció explícita de fer arribar la veritat 

de la guerra als lectors de Las Noticias de Barcelona. Al primer article, publicat el dia 8 

d’octubre de 1914, quan encara no estava massa assabentada de quina era la situació – 

Graupera acabava d’arribar al front -, ja trobem informació sobre la guerra força 

concreta: 

                                                           
116 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1918, p. 3, “La guerra europea” 
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“Los servios han derrotado por completo a los austríacos, logrando tomar 

Samlin, que está situado a la otra parte del Danubio, habiendo sufrido poco la 

tropa servia, cuando el enemigo ha tenido, entre muertos y ahogados en el 

río Drina, 15.000 bajas.”117 

Al segon article, en trobem un altre exemple: 

“Se ha librado otro combate horrible, en el que ha jugado la caballería, la 

infantería y la artillería; en él los servios se han llevado otra vez la victoria” [...] 

La batalla que se está librando ahora y la que se libró hace dos días, han sido 

favorables para los servios, que adelantan rápidamente hacia Sarajevo, lugar de 

la tragedia que motivó la guerra;”118 

A la cita següent podem veure com Graupera manté conversa amb soldats i 

oficials determinats que li aporten informació detallada sobre el transcurs del 

conflicte: 

“Como compañeros de mesa, tengo a mi derecha un oficial inglés perteneciente 

a la Cruz Roja, el cual me colma de atenciones, y dos caballeros, uno francés y 

otro italiano, los dos habitantes en París, y que según he podido saber, traen 

una misión relacionada con la prestación de recursos pecuniarios que Francia 

envía a sus aliados los servios.”119  

A partir de l’article publicat el 28 de novembre de 1914, passats uns mesos de la seva 

estada al front, la informació que transmet és d’un abast major i més variada, englobant 

en un mateix article diversos temes i diferents regions. A partir de l’article publicat el 23 

de febrer de 1915, 6 mesos després de l’arribada de Graupera, aquest tipus d’informació 

més variada, completa i de gran abast, va in crescendo, i ja a l’article publicat el 15 de 

febrer de 1916, un any més tard, parla en detall dels fets que la guerra desencadena. A 

més, és capaç de transmetre informació sobre totes aquelles realitats que són 

conseqüència del conflicte: avenços dels bàndols, territoris conquerits, batalles que es 

van lliurant, tipus d’armes utilitzades, altes i baixes dels soldats, espionatge, atemptats, 

pobresa de recursos, encariment dels queviures més basics, documents oficials i 

epidèmies: 

“El infame atentado político han indignado a todos, pues eran generales las 

simpatías de que gozaba el ilustre agredido, tanto por su vastísima inteligencia y 

cultura, como por la franqueza y libertad con que expresaba públicamente sus ideas. 

- Los franceses han ocupado todo el litoral de Corfú, así como las islas pequeñas de 

sus alrededores, Othoni, Malthaki y Ericoussa, y el rey de Servia partió ayer mañana 

para los baños de Edypos. 

- Se reciben noticias de Seutari, en las que se afirma que les austríacos han entrado 

en Cetiña, después que los montenegrinos la habían previamente evacuado, 

                                                           
117GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “ La guerra europea”. 
118 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
119 GRAUPERA, Àngela. Camino de Servia. En Salónica, Las Noticias, 1915, p. 4,  “La guerra europea”. 
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dejándola por completo abandonada. La capital de Montenegro será trasladada de 

Podgoritza a Scutari. 

- Sábese también que un vapor inglés, el Clan Marfalan, ha sido destruido por un 

submarino alemán, a la salida de la isla de Malta. Muchísimos pasajeros han podido 

felizmente ser salvados. 

- El general Sarrail asume, a partir de ayer, el mando efectivo de las tropas aliadas 

del cuerpo expedicionario del Oriente. 

- Ayer partieron en el vapor Provence, con destino a Marsella y Córcega, 760 

refugiados servios y 500 soldados. Estos últimos para reponerse de las fatigas de su 

heroica campaña. 

-En la región de Riga los alemanes han hecho gran derroche de gases asfixiantes, 

logrando con fuerzas importantes hacer frente y rechazar a los rusos, quienes 

después de titánicos esfuerzos lograron repeler la agresión, empoderándose de 5 

oficiales y 50 hombres en las afueras de Tchartorgak. Todas las tentativas realizadas 

después por los alemanes para arrojarlos de dichas posesiones, fueron inútiles. 

- Al Norte de Czernovitz, el enemigo  intentó contraataques, ejecutados por fuerzas 

numerosísimas, cortar y detener al avance ruso, siendo heroicamente rechazadas 

con grandes pérdidas. Los rusos hicieron prisiones 14 oficiales y 300 hombres, 

apoderándose también de tres ametralladoras. 

- En Strypa, la orilla derecha ha sido por completo evacuada por los austroalemanes 

en una distancia de 50 vestes, entre Kaproronka y Buczacz. Esta evacuación es de 

gran importancia, pues desde hacía largo tiempo el enemigo se amparaba en dicho 

sitio, a pesar de los desesperados y continuos esfuerzos rusos para desalojarlos. 

- Al presente anúnciase que los alemanes empiezan la evacuación de Ponovice. Todo 

cuanto se encierra de valor en las provincias bálticas, es transportado rápidamente 

en camiones y automóviles a Libau y al interior de Alemania. Los hangares de los 

zeppelines, son igualmente desmontados y trasladados. 

- Los rusos causan también destrozos terribles a los austríacos, quienes intentan 

inútilmente reconquistar las posiciones perdidas en Czernoivtz. 

- A la hora actual alemanes y austríacos transportan con febril precipitación las 

inmensas cantidades de víveres y municiones que tenían acumuladas y dispuestas 

en Kovel y en Wladimir Volynsk. Los polvorines de Kovel, y las de Wladimir Volynsk, 

a Sokal. Kholm es en la parte de la Polonia la ciudad más vecina de la frontera 

rusoalemana y Sorkal está en la otra parte, cerca de la frontera, en Galitcia. 

- El arma servia, que se reconcentra en Corfú, tendrá en pie 140.000 hombres. La 

idea de acogerlos en dicha isla es altamente humanitaria. Pues después de las 

heroicas y titánicas luchas, cruentos sufrimientos y privaciones pasadas, las tropas 

necesitan reponerse y nutrirse, antes de emprender otra vez la reconquista de su 

amada tierra.”120 

A partir aproximadament publicat el 22 de desembre de 1916, el caràcter informatiu de 

les cròniques canvia en el sentit de l’abast.  Ara bé, aquest fet té un motiu evident: és el 

moment en què la situació social i política de la Grècia comença a estar molt tensa, 

dividida entre ciutadans en contra i en pro de la neutralitat, és a dir, entre venizelistes i 

anti-venizelistes. El desacord acaba essent tan fort i el paper de la Corona Reial tan 
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qüestionable, que esclata una guerra civil entre grecs, seguit del bloqueig que pateix el 

país i la falta de queviures bàsics, com el pa, que segons ens explica Graupera en l’article 

74 del dia 2 de juliol de 1917, fa emmalaltir aquells que el consumeixen:  

“Es una pasta cruda, viscosa, indigesta, compacta y mal oliente, que se 

entrega al pueblo hambriento. 

He querido tragar un bocado... ¡Imposible!... y ha brotado de mi pecho una 

piedad infinita hacia el pueblo, entregado a las viles manos de esos 

especuladores. 

Se fabrican unos bizcochos que comen solamente, por las críticas 

circunstancias y lo muy elevado de su precio, los niños y los enfermos. 

Analizados esos bizcochos se ha comprobado la existencia de substancias tan 

nocivas como la arcilla, la cal, el cemento, etc. [...] Después sobrevienen las 

enfermedades estomacales e intestinales, seguidas inevitablemente de la 

muerte.”121 

 

“Afírmase que el tifus exantemático ha hecho su aparición entre las tropas 

austro-germano-búlgaras, y aún recuerdo, estremecida, las víctimas que dicha 

epidemia hizo el año pasado, convirtiendo las más grandes y hermosas 

ciudades de Servia en verdaderos cementerios.”122 

 

Gairebé la meitat de les cròniques, que van del 15 de febrer de 1917 al 8 d’agost de 1918, 

les dedica a aquesta crisi que pateix Grècia degut al bloqueig, així com també de les 

persecucions de ciutadans hel·lens que estan exiliats a Turquia. Graupera s’assabenta 

d’aquestes persecucions al front, i en fa la respectiva denúncia primer a les cròniques, i 

després al llibre La persecución del helenismo en Turquía, que publica el 1920. A Grècia 

també apareixen casos d’espionatge molt atrevits: la Corona Reial hi està implicada i 

col·labora amb el bàndol dels germanòfils desobeint la neutralitat que defensa el país. 

Segurament el rei es veu pressionat per la seva dona, germana del Kàiser d’Alemanya 

Guillermo II. Com ja s’ha vist al capítol de Context històric, hi ha un canvi de govern molt 

convuls – atemptats, espionatge, plans signats que descriuen minuciosament matances 

de pobles sencers... -, de què Graupera en fa molt de ressò entre aquestes dates. Com 

veurem, és una corresponsal amb una voluntat potent de denúncia i una mirada crítica 

molt accentuada – no s’ha d’oblidar que es qüestiona el cristianisme, la religió que 

sostenia. Quan la situació s’estabilitza a Grècia, el 5 de juliol de 1918, torna a informar de 

nou amb ampli abast i informacions variades i completes:  

“Dos años han pasado desde que los germanófilos de Atenas, con su rey a la cabeza, 

entregaron a los Búlgaros el fuerte de Rupel, llave de la Macedonia. ¡Tantas cosas 

han pasado desde aquella fecha hasta hoy, que intensamente emocionados, 

enviamos un aplauso y un laurel a esos bravos que han lavado con su sangre la 

ofensa hecha a su honor nacional! ¡Cómo surge y revive el alma helena! 

                                                           
121 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3, “La guerra europea”. 
122 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
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Desde varios días se preparaba el asalto, por las tropas aliadas, de las difíciles 

posiciones de Skra di Légen, altura que domina el sector de Guevghéle, de gran valor 

estratégico.”123  

 

Tot i que parla de moltes altres coses en relació a la guerra, no perd mai de vista la direcció 

dels moviments d’aquesta. L’article del 4 de gener del 1917 n’és una prova: 

“Mientras escribo escucho muy cerca el silbar de las balas, y allá a lo lejos el rugir 

de un pueblo enfurecido... Ha empezado la revolución... Mañana daré 

detalles.”124 

Quant a la honestedat informativa que mostra Graupera, en tenim diverses evidències. 

Quan no pot citar fonts concretes, comprovables o literals, és conscient i fa avís explícit 

al lector. S’ha de tenir en compte que estem parlant del segon i del quart article, publicats 

el 16 d’octubre i l’1 de novembre del 1914; és a dir, quan Graupera encara no tenia 

contactes que estiguessin directament relacionats amb el front de batalla. 

“Según me han dicho [...] Cuéntase [...] Así me lo han contado”125  

En ocasions no pot recollir ella mateixa la informació que transmet, i quan és així 

sempre ho anuncia: 

 “Así me lo han contado, y a tales referencias me remito, porque no tengo de los 

referidos hechos la menor comprobación personal”126 

En el moment en què els contactes li permeten accedir a informació més detallada, 

comprovada, de primera mà, - és a dir, de major qualitat -, les fonts que utilitza canvien 

molt. Coneix a infermeres, soldats, oficials i malalts amb qui guarda una especial relació: 

 

“Unos oficiales, mis nuevos y buenos amigos, me han dicho que estallaron dos 

bombas a unos 30 metros de su campamento. Reconocido después el sitio de la 

explosión, se convencieron de que las bombas carecen de fuerza explosiva, pues sólo 

dejaron en la tierra un hueco de 50 centímetros de profundidad.”127 

“Habíamos comido, y sentados bajo la toldilla que nos defendía de los rayos solares, 

saboreábamos el placer de la tranquilidad, fumando deliciosos cigarrillos egipcios, y 

generalizándose la conversación, interrogué a los oficiales griegos. [...] Y uno de 

ellos, el mismo que me entregó la orden del capitán dos días antes y que conserva 

rasgos de antiguo ateniense, me contestó enérgicamente: 

                                                           
123 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1918, p. 3, “La guerra europea”. 
124 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3-4, “La guerra europea”. 
125 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
126 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
127 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
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 - Hablemos como buenos e imparciales amigos. Yo soy griego, hijo de Atenas, y en 

toda ella, y en toda la Grecia, no hay ni un solo de sus hijos capaz de odiar a Francia; 

antes bien, los franceses son para nosotros más que amigos, hermanos.”128 

Té accés a informació certament compromesa sobre espionatge: 

“El inventario de los primeros papeles, examinados dentro de los mismos 

consulados, ha puesto de manifiesto una tenebrosa trama, mediante la cual, y a 

no ser de las enérgicas y acertadas disposiciones adoptadas por los anglo-

franceses, a una señal y a una hora convenida, debían los habitantes de Salónica 

ser pasados a cuchillo.”129 

Comença a parlar de fonts i documents oficials:  

 “El director de la gendarmería de Serrés ha telegrafiado que anteayer, por la tarde, 

una numerosa banda de comitadjis atravesó la frontera, dirigiéndose hacia Demir-

Hissar.”130 

 “A primeros de este mes, los gobiernos aliados enviaron otra nota al Gobierno 

helénico, la cual no ha sido aún contestada. En ella piden la cesión provisional de la 

Macedonia griega, para en ella desarrollar sus planes estratégicos.”131  

Aquests documents oficials són sovint les transcrits literalment per tal d’interferir 

el mínim possible amb la seva lectura: 

“A fin de que mis lectores conozcan el proceder correcto de las potencias de la 

Entente, transmito íntegra la nota mandada a cada uno de los expulsados.”132 

Un altre tret que denota honestedat informativa – i també personal -, és que en el 

moment que Graupera parla d’un fet de què no té coneixement, o bé no té prou 

informació recollida per treure’n conclusions fefaents, ho diu explícitament; n’és 

conscient i no vol transmetre una realitat que després li pugui semblar equivocada:  

“No entiendo ni de política, ni de guerra, pero el instinto me dice...”133  

“Dícese que en Turquía ha estallado una gran revolución, de la cual hablaré 

cuando tenga más extensos y seguros detalles.”134  

En el seu llibre El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra hi podem trobar cites en 

relació als seus coneixements d’infermera que també ho mostren:  

 

“El doctor de acerca y adivina mi natural indecisión.  

                                                           
128 GRAUPERA, Àngela. Camino de Grecia, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
129 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1915, p. 3, “La guerra europea”. 
130 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
131 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1915, p. 2, “La guerra europea”. 
132 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1916, p. 4, “La guerra europea”. 
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– Se lo cedo, doctor. Mi ignorancia podría ser fatal a ese infeliz.”135 

En relació al tractament de la informació com a corresponsal, podem dir que Graupera 

està al cas de les novetats per mantenir els lectors totalment informats: 

 

“En estos últimos días se han hecho sensacionales revelaciones.”136 

També es posa al dia de la resta de premsa, detall molt important per contrastar dades i 

tenir en compte com més matisos millor per acostar-se el màxim a la veritat informativa: 

“Un artículo publicado en Le Figaro y reproducido por algunos periódicos germano-

antivenizelistas, que aún se publican aquí, prueba la anarquía que reina dentro de la 

dirección del Estado griego.” 137 

 

A la vegada, tot i que quan Graupera està a Grècia transmet majoritàriament fets que 

succeeixen allà, està pendent del que passa a la major part del front de l’Est: 

 

“Y mientras aquí renace la tranquilidad y el hambre huye de los hogares obreros y 

burgueses, allá, en la Macedonia, estallan los odios, la guerra, la destrucción y la 

muerte. Los búlgaros, siguiendo las siniestras huellas de los germanófilos, sus 

aliados, dando al olvido que Monastir es una ciudad abierta, la han bombardeado 

con inusitada violencia, arrojando al mismo tiempo, como refinamiento de crueldad, 

gran cantidad de gases asfixiantes.”138  

 

“Casi en la totalidad del frente de la Macedonia ha aumentado intensamente el 

fuego de artillería.  

Los alemanes han hecho gran derroche de proyectiles con gases asfixiantes; 

bombardeando sus aviadores la ambulancia servia, situada cerca de la 

desembocadura del Cerna.  

Anteayer por la tarde, una vigorosa acción de infantería, ejecutada por 

destacamentos franceses cerca del Vardar, permitió a las bravas tropas adelantar de 

500 a 1.200 metros en un frente de seis kilómetros. 

Las tropas griegas, que luchan al lado de los aliados en defensa de su tierra en 

peligro, han obtenido un brillante éxito en la orilla derecha del Vardar, 

apoderándose de una serie de posiciones enemigas sobre un frente de varios 

kilómetros. 

Los capitanes Condylis y Palidis habían preparado el ataque con la mayor precaución, 

conduciendo a sus tropas en el mayor orden y energía. El asalto, que fue general, se 

realizó sin disparo de armas; únicamente se emplearon las granadas de mano y la 

bayoneta. Muchísimos prisioneros cayeron entre sus manos.  
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El general Sarrail ha felicitado calurosamente a las tropas nacionales, solicitando 

el grado de comandante para los dos bravos capitanes.”139 

Sense deixar mai de banda les reflexions que acompanyen la seva cobertura informativa: 

“En Servia reina la tiranía más absoluta, como si viviéramos en plena época feudal; 

en el siglo XX olvidan los vencedores que son muy frágiles los lauros de la victoria, si 

a ella no sigue la conquista de los países vencidos.”140 

 

En relació amb la informació de la guerra, Graupera té coneixements tècnics diversos. i 

les tècniques d’atac aplicades a les batalles. En diverses ocasions  parla i dóna detalls, per 

exemple, sobre l’armamentística: 

 

“pero los hospitales y ambulancias se van llenando de heridos, cuyas lesiones 

asombran y horrorizan, por los destrozos que causan las balas dum-dum.”141 

“Todas las piezas de preparación han sido aniquiladas, así como los planos y 

proyectos contenidos en la oficina de los técnicos. La explosión, violenta y 

horripilante, que a más de las pérdidas materiales ocasionó 300 muertos y 

muchísimos heridos, fué provocada por la melinita.”142 

Coneix tecnicismes del món bèl·lic: 

“Es un verdadero horror, amigo mío, el que causa esta macabra procesión, ese 

spolarium que me rodea, y a tal punto llega, que algunas veces siento que el 

desánimo se apodera de mí”143 

 “Tomadas las informaciones por el Estado Mayor francés y arrestados por su orden, 

los culpables serán sometidos a un Consejo de guerra, pues Salónica continúa en 

estado de sitio.”144 

Així com les tècniques d’atac utilitzades al camp de batalla: 

“y durante algún tiempo podemos dormir tranquilos, pues creo que, 

escarmentados los alemanes no intentarán otro raid”145 

Les reflexions personals que fa Graupera al voltant dels fets que viu a la guerra són 

profundes i elaborades. Són encertades i fan que el lector qüestioni i reflexioni al voltant 

de diverses coses:  

“Los azares de la guerra llevan a la victoria o a la derrota a las huestes 

combatientes, desbaratando los planes mejor combinados, cuando se 

atraviesa el elemento atmosférico, que es la desesperación de los vencidos y 
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el gozo de los vencedores. Y con todo, este flujo y reflujo hace que esas 

victorias y esas derrotas sean sólo momentáneas, pues con mucha frecuencia 

los vencidos de hoy son los vencedores de mañana.”146  

“¡Infelices víctimas arrancadas de los amorosos brazos de sus madres 

cariñosas, para servir de pasto a bastardas ambiciones, para satisfacer 

monstruosos egoísmos que germinaron en la mente de hombres que 

atropellan en su ciega soberbia con lo más sublime, con lo más santo de que 

se ufana la humanidad, llevando al matadero a verdaderos rebaños de 

hombres, inconscientes muchos de ellos, seres en ocasiones siempre 

mártires!...”147  

Fins i tot és capaç de proposar, en ocasions, solucions que sonen prou factibles: 

“Pero, ¿cómo presentar a Venizelos, aquí en Atenas, donde cuenta con 

muchísimos y fervientes partidarios, como fomentador de disturbios y 

usurpador del poder? 

Los recientes desórdenes han servido al Gobierno para conseguir un fin, y 

como todos los medios son buenos para llegar a él, encontrando el arma 

contra Venizelos, se han servido de ella; arma que la creo forjada por sus 

mismos adversarios.”148 

Graupera té també l’habilitat d’anar més enllà dels fets i veure’n la raó que hi queda 

submergida: 

“El mismo esfuerzo que los austro-tudescos y sus aliados han hecho para 

coger fáciles laureles en los Balcanes, encierra en sí un indicio de debilidad, 

porque muestra la tendencia a evitar la lucha en otros frentes, precisamente 

los únicos que podrían dar éxitos definitivos.”149 

“Así, ciertas causas tienen aún devotos, porque son muchos, 

desgraciadamente, los que no oyen el grito de justicia y libertad lanzado por 

unas naciones que se han levantado contra la fuerza bruta, que en ansias de 

anexión y poder absoluto anega la Europa en un mar de sangre.”150  

“El pan falta en Grecia, díjose ayer oficialmente. La noticia no me sorprendió, 

la esperaba, como justísima consecuencia del riguroso bloqueo, pero sí, me 

entristeció profundamente, porque la falta de pan, como alimento principal 

del hombre, constituye una carestía de trascendentales consecuencias, lo 

mismo morales que físicas para una nación cansada de sufrir.”151 
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A més, aquestes profundes reflexions van sovint acompanyades d’argumentacions 

fonamentades: a més de treure’n conclusions pròpies de tot allò que veu, sap justificar-

les. Amb tot, és clar que la corresponsal té una mirada totalment analítica: 

 

“Hace unos días gozamos de una tranquilidad y descanso, que bien 

merecemos después de tanto trabajo. Austria, falta de hombres, se ve 

precisada a guardar una forzosa pasividad.”152  

“La primera medida fue la prisión, en masa, de todos los ciudadanos 

sospechosos de venizelismo. En una sola tarde, ciento cincuenta 

comerciantes muy honrados y de sólida posición fueron encarcelados; 

algunos, gracias a las instancias de buenos amigos, fueron puestos en libertad 

algunas horas más tarde. 

Después se procedió a la clausura de todas las imprentas donde se imprimían 

los periódicos venizelistas, suprimiendo así toda oposición en la prensa. 

El campo quedó libre; la prensa gubernamental pudo publicar cuanto ella 

quiso, sin temor al mentís de un crítico contrario. 

Así, en esta situación, Las Noticias falsas empezaron a circular, y una de las 

primeras fue decir que una parte de la Armada alemana se encontraba 

formada en Koritza. 

Los lectores que conozcan, aunque sea sólo someramente la geografía, 

habrán comprendido al momento que es materialmente imposible a ningún 

ejército pasar la Albania a causa de la configuración de su terreno.”153 

Àngela Graupera també adverteix el lector sobre la desinformació i la dificultat de 

transmissió de la informació al front. Aquest últim fet l’hem de tenir en compte a l’hora 

de valorar quin joc té la corresponsal per accedir a la informació i esbrinar d’on prové, és 

a dir quines possibilitats reals té de concretar la font.  

 

“Crúzanse entre todos noticias contradictorias, pues aun cuando durante el 

viaje no ha dejado de funcionar el telégrafo sin hilos, nada se ha comunicado 

a los que estamos a bordo. Y allá vamos todos en brazos de la incertidumbre, 

ignorantes de lo que pasa en el mundo”154  

“Hoy se nos ha dicho que no es posible comunicar con Nisch, y hoy también 

han salido para el frente servio numerosas fuerzas inglesas, obedeciendo una 

orden urgente recibida de Londres.”155  

“En Barcelona. En los consulados. Ayer en los consulados no nos fué facilitada 

ninguna noticia oficial de la guerra.”156 
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Així s’entén que, sobretot a l’inici de la seva estada al front, li resultés difícil donar detalls 

i citar fonts concretes i/o literals. D’altra banda, Graupera està al cas i pren consciència 

dels rumors que corren, promoguts sovint per la propaganda enemiga:  

 

“Las Noticias contradictorias procedentes de los sitios en que se combate, se 

suceden sin interrupción, sembrando inquietudes, terrores y alegrías, según 

el cariz que reflejan y el origen de que dimanan.”157  

Ho transmet als seus lectors amb una intenció explícita de fer arribar als lectors la realitat 

tal com és, conscient de no trastocar-la quan la descriu amb les seves paraules. Sempre 

que li és possible desmenteix o confirma els rumors de què parla: 

“Ayer circularon rumores de que una división de alemanes había ocupado 

Guevgueli, pero más tarde se desmintieron las alarmantes noticias.”158 

“Se confirman los rumores de que los alemanes retiran fuerzas del frente 

destinado a la toma de Salónica, atribuyéndose ello a las continuas victorias 

que alcanzan los rusos.”159 

Graupera també parla d’aquelles notícies que acaben arribant distorsionades depenent 

de com les viu cada persona que les va retransmetent. Cadascú té certes conviccions i viu 

la realitat a través dels seus ulls, i tothom comparteix les bones noves projectant la seva 

pròpia ideologia: 

“Todos cuantos, afortunadamente, viven lejos del amplio escenario de la 

guerra, ignoran muchas y muy crueles verdades, y si las saben, llegaban 

disfrazadas por las pasiones, que forzosamente el vulgo las acepta como hijas 

de fantasías exaltadas.”160 

Un altre fet que condicionava molt la transmissió de la informació era la destrossa o el 

col·lapse de les infraestructures de la comunicació degut al propi conflicte. A vegades 

intencionades, a vegades com a conseqüència de les batalles o aldarulls a les diferents 

localitats:  

“Las comunicaciones telegráficas con Monastir continúan interrumpidas.”  

“Tranvías, coches, carros, autos... todo ha suspendido la circulación; las 

comunicaciones con el Pireo están cortadas; en las calles solitarias sólo miro 

oficiales y soldados con las armas dispuestas a disparar”161 

Hi ha una qüestió paral·lela a la concepció de pàtria i de guerra que té Graupera, - 

recordem que creu que la pàtria s’ha de defensar si l’envaeixen i la destrueixen. Per 

aquest mateix motiu, creu que la guerra és necessària quan s’està oprimint un poble; en 
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aquests casos, la defensa és legítima. Si es para atenció al posicionament que té davant 

la neutralitat, veiem que el raonament és el mateix: en certs casos, descriu la neutralitat 

com una virtut, ja que és encertat defugir de fer la guerra i, en conseqüència, sacrificar 

tantes vides:  

 

“Quiero mucho a mi España, y como la quiero bien, solo ambiciono para ella 

que no salga de su neutralidad, que tiene la guerra muy negras las entrañas, 

pues es insaciable y devora cuanto encuentra a su paso: ¡ciudades, pueblos, 

vidas y honras!”162  

En d’altres, la condemna, i aquest és el cas de Grècia. El seu rebuig a la neutralitat aflora 

en Graupera quan una nació està essent maltractada i segueix actuant de forma pacífica 

pel fet que s’hagi proclamat neutral. Els dos casos principals són Bèlgica i  Grècia. Àngela 

Graupera no hi està d’acord i fins i tot s’enrabia amb el poble grec, que segueix defensant 

la neutralitat tot i patir unes conseqüències socials nefastes. 

 

 “¿Es posible que ante el peligro de la amenazadora invasión y seguramente, 

para no prestar generoso apoyo a los aliados, se cruce cobardemente de 

brazos, mirando impasible a la mutilación de su pueblo por las hordas 

búlgaras?”163 

Amb aquestes dues cites tenim una mostra del que s’ha dit al capítol de context històric 

sobre la possibilitat de sostenir una postura neutral sincera, sense ser una germanofília 

disfressada, tal com criticaven alguns aliadòfils. Graupera té motius sincers de recolzar la 

neutralitat quan és justificada i necessària; i té també la capacitat de criticar-la quan ho 

creu lícit.164  

  

Àngela Graupera, de la mateixa manera fa que Sofía Casanova en les seves cròniques de 

guerra enviades des de Rússia, fa una especial atenció a l’ànima humana. Com ja s’ha dit 

anteriorment, fa profundes anàlisis sociològiques i antropològiques, que aporten 

moltíssima informació al lector sobre quin ambient hi havia a la guerra, quines 

conseqüències repercutien en els ciutadans i què significava realment viure dins un 

conflicte bèl·lic de tals magnituds, mai vistes abans. Aquest tret es pot apreciar a la gran 

majoria d’articles. 

Molts dels exemples tenen a veure amb realitats pròpiament dels combats de guerra, 

però d’altres tenen més a veure amb els ciutadans de peu de carrer que, evidentment, 

també rep les conseqüències d’un conflicte bèl·lic mundial.  

 

“Los habitantes de la Bosnia, de distintas razas y nacionalidades, austríacos, 

hebreos, etc, huyen despavoridos, abandonando sus hogares, despojándose 

de sus bienes, llevándose consigo los enseres más indispensables, porque el 

ruido de la metralla servia, cada vez más próxima, es anuncio de terrible 
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peligro, amenaza segura de que el invasor no anda muy lejos, y que llegará en 

breve con ánimo de cobrarse sus derechos de conquista.”165 

“Es una continua alta y baja de piltrafas humanas, y es lo inaudito que todos 

sienten más que el dolor de sus heridas, el verse privados de continuar la lucha 

y sólo se oye esta pregunta: ‘¿Curaré?’ ‘¿Tardaré mucho en curar?’ Este 

pueblo, señor director, es sencillamente admirable, y su abnegación por la 

patria raya en lo sublime.”166 

Graupera transmet escenes molt dures, que ens fan reviure realment en quines 

condicions podien arribar a trobar-se els carrers i quina era l’atmosfera de què estaven 

rodejats els habitants de qualsevol ciutat: 

“Los cadáveres, eran tantos, que estorbaban nuestro avance. Los pisábamos, 

teníamos que subir sobre verdaderos montones de carne humana que crujía 

y se estremecía aún en últimas convulsiones. ¡Fue un espectáculo horrible que 

jamás olvidaré.”167 

Tant era l’horror, que tal com és sabut moltes persones no eren capaces de suportar-la 

i acaben trastornant-se a nivell mental: 

“Una muchacha que se halla sentada en un obscuro rincón, ríe 

estúpidamente... ¡Infeliz!... ¡El terror la ha vuelto loca!...”168 

Parla de com el clima afecta les persones, i es fixa molt en l’estat dels infants i els joves: 

“Después de una copiosa nevada que ha caído sin interrupción durante unos 

días, acompañado de viento huracanado y glacial, luce por fin el sol, y con él 

recobra el cañón su rebramar, despertando en el deshielo los odios y rencores 

que siembran la muerte por doquiera, siendo desolador el cuadro que 

presenta esta ciudad en la que pululan las mujeres y los niños servios que en 

busca de salvación y careciendo de pan y de abrigo vienen a guarecerse 

dentro de sus muros. [...] Una multitud de chiquillos sucios y harapientos 

esperan la sopa que diariamente les ofrece la generosidad francesa. Por una 

ventanilla miro a un joven oficial abismado en la escritura.”169 

Reprodueix situacions que viu en el quotidià de la guerra, i que sovint la deixen 

descol·locada: 

“Discurría tranquilamente por una de las mejores vías, cerca de la 

Universidad, cuando me detuve sorprendida y horrorizada. Un coche de 

alquiler venía lentamente por el centro del paseo, llevando, atravesado en el 

pescante, un ataúd abierto, por el que asomaba el cuerpo rígido y violáceo de 

un cadáver, camino del cementerio. El cochero, tranquilamente, como si se 
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tratase del más simple equipaje, apoyaba los pies en el borde de la caja. En el 

fondo del coche unos popes conversaban alegremente. Permanecí inmóvil, 

mirando cómo se alejaba la triste realidad, que dejaba en mi ánimo repulsión 

y asco; y allá, muy hondo, un amargo reproche a una nación que tan poco 

estima la salud pública, y tan poco respeto tiene a la muerte...”170 

És clar que té molt d’interès en les persones, en entendre les seves realitats i descobrir 

quines emocions i sentiments romanen dins seu. Hi para atenció a consciència: 

“Silenciosa, pero con ansias vehementes de leer en los rasgos fisonómicos de 

los expulsados, los sentimientos que les agitan en momentos tan crueles, me 

abro paso y miro con atención.”171 

“Durante los meses que resido entre los servios, estoy encantada del valor y 

heroísmo de este pueblo; heroísmo y valor que emana de una democracia y 

un espíritu de justicia que nosotros desconocemos.”172 

Li criden molt l’atenció també tots els moviments revolucionaris i revoltes que 

transcorren al carrer com a resposta o conseqüència de la guerra: 

“El público que transitaba por las calles, se detenía aclamando y aplaudiendo 

a los manifestantes, como les aplaudían desde las ventanas y balcones, 

atestados de curiosos. [...] La situación de Grecia se hace de cada día más 

difícil, estallando el odio entre venizelistas y anti-venizelistas, que se 

exterioriza en gritos, tiros y carreras. La gran masa del pueblo empieza a darse 

cuenta del engaño de que ha sido víctima; la victoria de los países centrales 

está eclipsada sin esperanzas de resurgimiento. [...] Entonces los estudiantes, 

cada vez más enardecidos, empezaron a gritar: ¡Viva Francia! ¡Viva Inglaterra! 

¡Venizelos, Venizelos! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo los búlgaros!... [...] fueron 

detenidos por gran contingente de tropas, cuyo comandante ordenó que la 

manifestación se dispersara. Irritados los estudiantes clamaron roncos 

¡Atrás!... ¡Paso libre!... ¡Viva la Francia! Intentando romper el cordón. Furioso 

el oficial disparó su revólver al aire, [...] Afortunadamente no hubo que 

lamentar otra cosa que las carreras y el susto consiguiente, pues todos los 

disparos fueron hechos al aire. Hoy la Universidad está ocupada 

militarmente.” 173 

Com a observadora atenta de la condició humana, Graupera participa, com molts d’altres 

autors, del procés de deshumanització que està esclatant davant els ulls de moltes 

persones que confiaven plenament, després de l’empremta que deixa el positivisme, en 

les capacitats de l’home per construir un món millor, procés que ja s’ha contextualitzat a 

l’inici de l’estudi. En l’època dels totalitarismes, i sobretot quan aquests vénen 

acompanyats de camps de concentració o d’extermini, la deshumanització de l’home 

arriba al seu punt culminant, fins el punt que s’anul·la l’essència humana i la personalitat 
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de l’individu, convertint les persones en simples números. Graupera se’n va fer ressò i va 

transmetre als seus lectors aquest procés que després han estudiat i desenvolupat 

diversos teòrics, com per exemple, Enric Ucelay-Da Cal en el seu capítol al recent llibre 

Barcelona Zona Neutral 1914-1918.174 El testimoni de Graupera sobre la qüestió és el 

següent: 

 

“que, aun a distancia y a través del relato, no pierde su virtud tenebrosa de 

estremecer al espíritu y de hacernos sentir que no todo es justicia, ni amor, ni 

humanidad entre los hombres.”175  

 

Tal i com ella mateixa ens afirma, no deixa mai de reflexionar sobre tot allò que li passa 

pel cap: 

 

“Me pierdo en divagaciones. El alma humana es un abismo: ¿quién puede 

medir la cantidad de maldad guardada en su fondo?176 

 

Tal com s’advertia al capítol sobre el context històric, Graupera il·lustra en pell pròpia 

aquest procés social de què van participar totes les societats que van estar implicades 

d’alguna manera – poc o molt – en el conflicte mundial de la Gran Guerra.177 

 Ja s’ha avançat amb anterioritat la consciència que té Graupera a l’hora de 

transmetre qualsevol tipus d’informació d’abast i conseqüències mundials, i que afecta a 

la vida dels ciutadans. El dret de poder ser informats de la manera més òptima possible 

és un dret ciutadà, encara que mai s’hagi pogut assolir del tot, i molt menys en la manera 

de funcionar que tenen els mitjans de comunicació avui en dia. Graupera fa explícit, 

doncs, que té una concepció ètica quant al tractament de la informació, de la 

desinformació propagandística, de les fonts, i de la transmissió de tot això al lector. 

Aquesta concepció de “l’adient corresponsal”, “periodista” o “comunicador” es pot 

equiparar amb la mateixa que tenia Gaziel que, s’ha de recordar va ser el pioner dels 

corresponsals. Una de les coses que ha de complir un periodista per estar capacitat de 

fer correctament la seva tasca és barrejar-se el màxim possible amb aquesta realitat i 

viure-la juntament amb les persones que s’hi troben amb ell.  

 

“En otra de mis cartas profundizaré en la materia, pues se precisa vivir la vida 

de un pueblo, para saber lo que palpita debajo de su epidermis.”178 

Primer, s’ha de viure i d’interpretar en profunditat la realitat de què s’informa, per 

després transmetre-la als lectors sense emetre falsos judicis, explicacions confoses i/o 

conclusions errònies. Àngela Graupera és una perfecta representació d’aquest tipus de 

corresponsal: 
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 “Se habla ya de que algunas de estas ambulancias serán trasladadas a dicha 

ciudad. Si así fuese, demandaría para trasladarme allí, a fin de poder describir 

los cuadros de desolación que al presente debo ofrecer.”179 

Com a destra periodista conscient, té en compte totes aquelles coses de què parla i que 

poden estar lluny de les realitats de la majoria de lectors – Las Noticias es publicava a 

Barcelona -, i que per tant, podien desconèixer. Així doncs, com ja hem vist, Graupera ens 

explica què són les bales “dum-dum”, l’embarcació Kordak i, entre d’altres, què és una 

“oka”, un pes turc que equival a 1,3 kg: 

 

“mientras la muerte descansa fatigada de su larga labor, quiero hablar un 

poco a mis lectores del Oriente tan lejano que nos aparecía tan misterioso allá 

en nuestros juveniles años”180 

 

Com es deia fa un moment, Graupera adverteix el lector de la desinformació entre 

bàndols a la guerra, de falsos rumors que corren i de la comprovació de si aquests són 

falsos o no:  

 “Se oculta al pueblo un suceso que cambiará por completo la situación de la 

Grecia, obligándola forzosamente a tomar partido en la lucha, y es que en 

Negitja, los búlgaros intentaron penetrar en territorio griego, siendo 

heroicamente rechazados por las tropas que guarnecen las fronteras. [...] 

Tienen los griegos que lamentar la baja de más de 500 hombres; pero la 

victoria fue suya, pues los búlgaros no lograron pisar tierra griega. [...] Ayer 

circularon rumores de que una división de alemanes había ocupado 

Guevgueli, pero más tarde se desmintieron las alarmantes noticias.”181 

“Se confirman los rumores de que los alemanes retiran fuerzas del frente 

destinado a la toma de Salónica, atribuyéndose ello a las continuas victorias 

que alcanzan los rusos.”182 

D’aquesta manera es veu clarament que la corresponsal és conscient que la informació 

que un lector rep, i la forma en què se li transmet, afectarà al desenvolupament de la 

seva vida, o com a mínim, de la seva ideologia, la seva interpretació del món, i els seus 

esquemes mentals: 

“Voy a ocuparme hoy en esa política griega tan engañosa y falaz, que todo el 

pueblo se resiente de ella y corre peligro de derrumbarse, y si sucumbe 

¿cuántos años necesitará para rehacerse? ¿Qué amigo le tenderá la 

mano?”183  
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Tant és així que, en moltes ocasions, aquesta consciència acaba essent plasmada 

explícitament amb les seves paraules: 

“Para dar a mis lectores un cuadro más vivo y real de la verdadera situación 

turca, describo en breves líneas las lamentaciones de un ex diputado otomano 

M. Ismail Hakí, el cual dice: 

‘Erzerum y Bitlis, están ocupados por las tropas rusas. Bitlis, es la mejor ciudad 

del Asia Menor Oriental, con 55.000 habitantes y poseedora de una 

formidable fortaleza, que permitía larga resistencia contra el enemigo. Pero 

el arma turca, desorganizada y aturdida por el continuo avance ruso, se ha 

refugiado en el interior.’”184   

Graupera, com ja s’ha vist en l’apartat de la Biografia, està àvida d’informar amb la veritat 

els seus lectors, i ho demostra fins i tot quan ha de fer cures i no pot assistir als 

esdeveniments importants, fet que no deixa de justificar de nou la seva curiositat innata: 

encara que no hi pugui ser present, pren nota de tots els detalls possibles per transmetre-

ho als seus lectors: 

 “Ayer tuvo lugar en Salónica una escena palpitante de interés y emoción para 

cuantos tuvieron la dicha de presenciarla, y aun cuando yo, 

desgraciadamente, no fui uno de tantos, no por eso he dejado de tomar los 

detalles más salientes, que íntegros transmito.”185 

De la mateixa manera, Àngela Graupera deixa d’informar quan ho creu necessari. Sovint, 

no té prou informació per transmetre de forma eficient sobre la qüestió: o bé les dades 

son poc consistents i contradictòries entre sí, o bé sap que es desenvoluparan fets en un 

futur proper que canviaran del tot la situació present. Pot semblar una contradicció però 

en ocasions també s’ha de deixar d’informar per fer un favor al lector. Graupera ho 

reafirma explícitament, i això justifica paral·lelament l’honestedat informativa que la 

corresponsal posa en pràctica: 

 “Como nada hay por el momento de palpitante interés como no sea la 

insostenible situación de la Grecia, y como al mismo tiempo, esperamos serios 

acontecimientos que cambien totalmente la actual situación, espero ocasión 

favorable para extenderme en consideraciones que hoy quizás resultasen ser 

erróneas.”186 

Quant a la circulació de la informació, no s’ha d’oblidar el que ja s’ha exposat amb 

anterioritat: notícies enganyoses, rumors falsos, desinformació per part l’enemic, 

destrosses de les infraestructures de la informació, entre d’altres. Així doncs, és 

totalment adequat que Graupera mantingui silencis en més d’una ocasió. D’altra banda, 

no s’ha d’oblidar que a més d’enviar articles de guerra, Graupera és infermera voluntària 

a la Creu Roja: passa molt de temps ocupada curant els ferits que arriben als hospitals.  
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Graupera mostra a les seves cròniques que té coneixement de la cultura i la història del 

lloc des d’on informa, fet que li permet dur a terme unes anàlisis de pes i treure’n 

conclusions encertades. Potser és això el que dóna lloc a la possibilitat d’unes profundes 

reflexions i d’unes contundents argumentacions al respecte. Diverses cites que es troben 

als articles de guerra ho plasmen de forma clara:  

 

“Olvidando por un momento la crítica y difícil situación por la que atraviesa, 

Grecia ha celebrado con su acostumbrado esplendor el aniversario de la toma de 

Janina. 

Cuatro años han pasado desde esa fecha memorable en que, después de heroico 

y sangriento ataque, las formidables posiciones de Bizani y de Janina pasaron del 

poder otomano al poder heleno; rendición que es uno de los más hermosos 

hechos de armas de la guerra balcánica. 

Esas dos posiciones habían sido fortificadas con todos los adelantos modernos.  

Ocupadas por numerosas y aguerridas tropas, estaban defendidas por 152 

cañones de grueso calibre, que dominan todos los caminos y todos los 

desfiladeros, y hacían imposible toda aproximación. 

El miércoles, 20 de Febrero de 1912, después de largo duelo de artillería, el 

príncipe heredero Constantino, que mandaba las tropas, ordenó el asalto general 

dividiendo el general Moschopoulos las tropas en tres cuerpos. El ala izquierda 

se corrió sobre las alturas de Manoliassa, la derecha ocupó Taoka y el centro se 

amparó en la formidable posición de San Nicolás. 

Desde las alturas de esta se dominaba Bizani y Janina Abajo, en la extensa planicie 

se veía a los enemigos huir en el mayor desorden. Descargas de fusilería estallan 

lejos; las tropas turcas, perdida la moral de la disciplina, huyen unas mientras 

otras tratan de detenerlas; estaban perdidos, nada podía salvarlos. [...] 

El aniversario de este hecho glorioso se ha celebrado el pasado martes con 

asistencia de la familia real, el estado mayor, altos funcionarios  y el clero 

ortodoxo, favorecida la fiesta – que tuvo efecto en la explanada de los cuarteles 

de infantería – por un tiempo espléndido y verdaderamente primaveral.”187 

 

“Tomando parte en el conflicto europeo, el Gobierno de los Jóvenes turcos se vio 

libre de toda intervención exterior, considerando el momento de 

desembarazarse completamente de todo elemento musulmán, empezando su 

trágica obra en los desventurados armenios.  

Un millón de éstos infelices fueron exterminados por el fuego, el cuchillo, el 

hambre; y el Tigris y el Eufrates, arrastraron miles de cadáveres de mujeres y 

niños.”188 

 

Tot i que Graupera no és periodista, la seva mirada corrobora un cop més que té en 

compte aspectes fonamentals de l’ofici. Té una mirada crítica potent i una voluntat de 

denúncia que es plasma en gairebé tots els articles, trets imprescindibles per un 
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corresponsal de guerra hàbil. Graupera és capaç de mirar la realitat i qüestionar-la de cap 

a peus. Si ho veu convenient, desemmarcara les declaracions i els actes de la corona 

grega: 

“¡Enigmática es la actitud de un monarca que ha olvidado que el Rey es del 

pueblo, no el pueblo del Rey!...”189 

I això no significa que Graupera estigui en contra de la Monarquia, sempre que actuï 

honesta i dignament li sembla. De fet, admira la d’Espanya, tot i que no té la mateixa 

opinió del Reis Catòlics: 

“y entonces supe que era descendiente de aquellos judíos que tanto 

contribuyeron al enriquimiento y prosperidad de España en remotos siglos, y 

que los Reyes Católicos cometieron la imprudencia política de expulsar de 

nuestra tierra.”190 

Així doncs, es veu clar que la mirada de Graupera és del tot crítica, sigui partidària, o no, 

d’allò que analitzi. D’aquí les reveladores reflexions que mai deixa de banda: 

“Rusia, si Rumania no se apresura, irá sola dentro de Erdelj y si tal hiciese, 

Rumania estaría perdida. Todas las alianzas no son otra cosa que precursoras 

de terribles batallas y con ellas la extinción de miles y miles de vidas en plena 

primavera.”191  

Gràcies a la seva especial atenció a les persones, Graupera també ens fa arribar reflexions 

de grups socials concrets: 

“Al levantarnos hoy de la mesa, y mientras con el oficial inglés dábamos un 

paseo por el entrepuente, llegan hasta nosotros las carcajadas de las señoras 

del espléndido tocado que tan amargas ideas me surgieron, y siento una pena 

honda, profunda, pues no sé explicarme que haya quien ría en el mismo lugar 

en que se decide la suerte de tantas naciones a costa de la sangre de millares 

de sus hijos!...”192 

Tot i estar instal·lada i prestant ajuda a Grècia, difereix en moltes ocasions de les 

actuacions que duu a terme i les exposa a les seves cròniques: 

“Grecia ha protestado contra esas destrucciones, así como por la ocupación 

de Corfú por las tropas aliadas, pero desde el momento que declara que si los 

búlgaros franquean las fronteras, sus tropas se retirarán, ¿quién va a 

defendernos contra la cercana agresión? ¿Quién sino los anglofranceses, han 

evitado el salvaje atentado premeditado en las casas consulares de la 

Cuádruple, del cual di cuenta en una de mis cartas? ¿Quién sino los 
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anglofranceses están sembrando el oro, aquí donde reinaba la más espantosa 

miseria?”193 

“El requiem celebrado hoy en sufragio de las víctimas del Angheliki y el Kiki se 

ha visto concurridísimo; pero mezclado con el tañido lastimero de las 

campanas, paréceme escuchar los último gritos de los agonizantes náufragos 

y siento brotar de lo más íntimo de mi corazón la más viva protesta, a mayor 

indignación contra la Grecia que no sabe defenderse, sino que se entrega sin 

resistencia en manos enemigas, y han de ser extranjeros los que defiendan la 

vida de ese pueblo.”194  

Quelcom molt important és que la seva mirada és crítica, però també imparcial, neta. Tot 

i que es posiciona amb el bàndol dels aliats, narra els fets mentre els denuncia, però mai 

ho fa des de l’odi: 

 

“¡El vencedor sabe respetar al vencido, y yo, desde el fondo de mi alma, saludo 

y admiro a unos y otros.”195 

“Fanática acérrima de la paz, analizo fríamente todo cuanto aquí de 

desarrolla. Amo igualmente a amigos y enemigos, y deploro y compadezco a 

vencidos y vencedores porque ambos nombres son sinónimo de muerte; pero 

sí, confieso sincera y con el corazón muy abierto, que la conducta de los 

aliados es digna de admiración y loanza.”196 

 

Es compadeix també de les desgràcies, morts i captures del bàndol enemic: 

“Y pasan delante de mí dos prisioneros, pálidos y nerviosos, atados 

fuertemente, como vulgares malhechores, rodeados de unos veinte o treinta 

soldados que a duras penas logran contener a la multitud que quiere 

libertarios [...] ¡Pobres vencidos!... ¿Serán fusilados?”197 

De la mateixa manera un periodista ha ser crític també amb la mirada personal que té de 

la realitat. Ella mateixa afirma que no ha de treure mèrits al bàndol enemic: 

 

“Familiarizados todos y cada uno con el cúmulo de horrores que hemos 

presenciado durante esta épica hecatombe en que brilla el heroísmo en 

ambos campos, en que las sublimidades del sacrificio se han patentizado por 

tirios y troyanos – que no ha de llevarnos nuestra simpatía a restar al enemigo 

méritos proclamados por los hechos – esperamos y tememos a la par el 

tremendo choque, cuyo solo anuncio pone, como dijo el poeta: ‘Miedo en el 

corazón; llanto en los ojos’.”198 
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En ocasions, aquesta imparcialitat és expressada clarament per Graupera, fet molt 

important perquè significa que és conscient que la finalitat última és assolir la màxima 

objectivitat possible a l’hora de transmetre qualsevol informació. La forma en què 

comuniquem les coses – paraules que utilitzem, vocabulari, aprovació, desaprovació – 

afecta totalment el missatge.  

 

 “¿Quiénes son más dignos de compasión? Los que dejaron de existir, 

empuñando las armas o los infelices que rendidos y cautivos empiezan una 

vida dura, humillante, de martirios y trabajos; faltos de alimento y de algo tan 

preciado como la misma vida; de libertad.”199 

“¿Pero qué sucede? ¿Quiénes son los que han convertido las calles, antes 

tranquilas y solitarias, en campos de batalla? ¿Franceses, ingleses, italianos? 

No. La guerra ha estallado entre los mismos hermanos; los griegos se han 

lanzado a una lucha fratricida.”200 

La cita següent ho justifica completament. Graupera s’ha d’esforçar per no deixar-se 

endur per les passions més baixes, com ho hauria de fer qualsevol periodista.  

“Realizo esfuerzos para no dejarme arrastrar por pasiones y simpatías; razono, 

fría y silenciosa, en la intimidad profunda de mí, mientras chisporrotea alegre 

el fuego en la chimenea...”201 

Cadascú, a partir de les seves vivències, el seu entorn i la seva educació, es va construint 

la forma pròpia de veure el món, i és complex sortir-ne per observar la realitat amb una 

mirada neta. Sobretot si s’estan vivint realitats dures com és una guerra mundial amb la 

mortalitat més alta fins llavors: “Cuando el escritor palpa con absoluta cercanía el horror, 

olvida la representación del enemigo ideológico y los esfuerzos por aportar un discurso 

esperanzado o racional, abandonándose a la indignación”(Navarra Ordoño, 2014: 68) 202: 

“Hago esfuerzos titánicos para concentrar todas mis impresiones en una sola; 

pero mi voluntad, siempre dócil, se estrella ahora contra el dique de unos 

sentimientos espoleados por el dolor y aniquilada, no conservo ni sensaciones 

que transmitir, caldeadas por el fuego de la realidad. [...] Me incorporo en la 

cama y escucho atenta. No sueño. Los disparos de fusil y ametralladora se 

suceden sin interrupción, ahora más perceptibles y cercanos. [...] Quiero 

pensar y las ideas huyen, atropellándose torpemente; intento escribir y estalla 

cerrada descarga; ruge el cañón. [...] Tengo miedo, mucho miedo. ¡Jamás he 

sentido las descargas tan cerca, jamás las balas habían pasado rozando mi 

cabeza sino ahora!”203 
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La mirada d’Àngela Graupera té un altre punt a favor quant al periodisme de qualitat. 

Com s’ha vist anteriorment, s’ha de viure sota l’epidermis d’un poble per poder explicar-

lo sense donar lloc a equívocs o a interpretacions errònies. La mirada de la corresponsal 

és empàtica, i s’entén per tant que li resulta fàcil empatitzar amb allò que veu, sentir-ho 

a la pell i, en conseqüència, transmetre-ho el màxim de fidel i viu possible.  

 

“Esas pobres víctimas inocentes a muchos causan repulsión por sus andrajos, 

por su suciedad... ¿Cómo andar limpios si pasan días y días en el campo sin 

lavarse, sin acostarse, siempre alerta? ¡Pobrecillos!”204 

 

“Con la neblina, el cielo no tardó en semejar inmenso, trágico volcán, mientras 

las llamas surgían retorcidas como sierpes monstruosas entre las columnas 

del negro y espeso humo, que asfixiaba a los infelices habitantes, la mayor 

parte de ellos prisioneros. ¡Qué cúmulo de horrores!...”205 

 

En el seu llibre El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra, Graupera explica una 

història real i emotiva que va viure al front sobre dos germans que lluiten en bàndols 

oposats. És un altre reflex de la seva capacitat empàtica; la corresponsal és una ànima 

sensible: 

 

“Pasan entre silencios glaciales, un poco hostiles e irónicos, pero respetuosos.  

De pronto uno de los heridos suelta bruscamente las muletas en que se apoyaba 

y convulso, delirante, se arroja en brazos de un prisionero muy embutido en su 

capote.  

Y estallan dos gritos fatídicos, horrendos, patéticos en su simbolismo. Resumen 

toda la monstruosa inmoralidad de la guerra.  

- ¡Hermano! 

- ¡Nicolás!... ¡Hermano mío! 

Se funden los dos jóvenes cuerpos en apretado abrazo, y por unos momentos se 

mezclan sus lágrimas y quizá también los pensamientos.  

Aterrada miro yo a aquellos dos hombres hermanos: uno, prisionero, otro, libre 

y herido, unidos en estrecho abrazo de amor. Y paréceme oír una voz grave y 

triste demandando: “Caín ¿qué has hecho de tu hermano?” 

Los dos hermanos son de Bosnia. Uno, el convaleciente, fiel a la Servia, corrió a 

incorporarse a sus tropas. 

El otro, el prisionero, entendió cumplir su deber uniéndose a los austríacos.  

Dos hermanos nacidos y educados bajo el mismo techo, acunados por las mismas 

y maternales canciones, compartiendo los mismos juegos. Siempre se habían 

querido. Penas del uno eran penas del otro.  

Estalla la guerra y entre ellos se levanta la terrible furia del odio. 

Quieren la victoria de sus respectivas banderas; quieren ondeen muy altas en 

gloriosas cumbres. 

                                                           
204 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
205 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1913, p. 3, “La guerra europea”. 
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Han dejado de ser hermanos: son enemigos. Y salen del  hogar familiar con 

plegarias en los labios, en el pecho rencores, en la voluntad un lema: 

“¡Adelante!... ¡Siempre adelante!” ¿Que el hermano se opone a sus avances?... Y 

bien... ¡Suprimirán, matarán al hermano! 

Quién sabe si los brazos que ahora se enlazan trémulos y afectuosos en el cuerpo 

del hermano, fueron los mismos que mandaron las balas que destrozaron los 

muslos cuyas dolorosas heridas yo curé... 

¡Cuántas balas fratricidas!”206 

 

Es pot comprovar doncs, que tot i que Graupera s’agafi de vegades a fonts oficials per 

poder justificar la informació que transmet als seus lectors de Las Noticias, també les 

qüestiona quan ho troba just i necessari. Una altra mostra de la seva mirada crítica i la 

seva voluntat de denúncia. 

 

I ja per acabar amb l’anàlisi de les cròniques de guerra, es farà referència a un leitmotiv 

que es pot trobar a la major part d’articles: la dificultat de narrar les vivències de la guerra 

amb paraules: 

 

“He sentido una pena inenarrable”207 

 

“Escribo la presente sujeto aún mi ánimo a la penosa impresión de angustia 

inenarrable, de terror infinito, que produce en mí el recuerdo de la zozobra 

pasada durante una noche de horrores, que no olvidaré jamás, en la que 

desperté de un apacible sueño al retronar de las bombas...”208 

En algunes ocasions expressa la impossibilitat de narrar allò que viu i sent amb els mots 

que té a l’abast: 

“Quisiera poder expresar en esta carta las sensaciones que experimenta mi 

alma; pero mi pluma es muy pobre, y solo puedo decir que una alabanza a mi 

patria, una frase calurosa y sincera, un aplauso espontáneo que a ella se 

dedique, me saben en estas lejanías a incienso que eleva hasta el cielo mi 

adoración por mi España querida.”209 

 

“Imposible escribir con todos sus detalles los múltiples suplicios, castigos, 

vejaciones, atrocidades que viene sufriendo la población helena establecida 

en Turquía.”210 

Al capítol que ve a continuació, més centrat en la qualitat literària dels articles de 

Graupera, veurem que aquest tret es pot relacionar directament amb l’ús d’un estil 

poètic, que tindrà certa intencionalitat.  

                                                           
206 GRAUPERA, Àngela. El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra, El Mundo al Día, La Revista Blanca, 

Barcelona, 1935, p. 28-29. 
207 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
208 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 4, “La guerra europea”. 
209 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3, “La guerra europea”. 
210 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1918, p. 3, “La guerra europea”. 
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Amb tot, es pot comprovar que, a diferència de la descripció d’Eugeni Xammar sobre què 

era un corresponsal de guerra als anys 1914-1918, la de Gaziel s’escau més al tipus de 

corresponsal que va ser Àngela Graupera.211  

3.4.2 Valor de Graupera com a escriptora. Qualitat literària i 

estil d’escriptura. 

 

Un cop analitzats els articles a nivell informatiu, es veurà també quina qualitat 

literària tenen els articles; s’ha de recordar que també és escriptora de novel·les 

fulletonesques (“Novela Ideal”, “Novela libre”).  

 Com ja s’ha vist, Graupera té la capacitat de transmetre als lectors realment quin 

era l’ambient i el dia a dia de la guerra, ja que descriu en profunditat diferents realitats, 

totes elles evidentment relacionades amb la guerra, però que podrien ser explicades per 

separat: no depenen una de l’altra, tenen sentit per separat; ara bé, en conjunt ens 

ofereixen una visió molt més rica. El que es vol dir és que no es necessita explicar quina 

mena de vida tenien els habitants d’un país en guerra per tal que s’entenguin, per 

exemple, els moviments al front. Ara bé, és evident que si tens aquestes dues 

informacions a l’abast, et pots fer una idea molt més propera a la realitat de com es vivia 

en una situació d’aquest tipus. Així doncs, quan Graupera té la mirada centrada en l’ànima 

humana – tot i que també s’ha vist que no perd mai de vista la guerra -, ens està acostant 

molt més a una societat en guerra. Si llegim Josep Pla, que també feia unes àmplies i 

eficients descripcions, podem veure la quantitat d’informació sobre l’època que se’n pot 

extreure. Aquí l’expressió “els petits detalls són els que marquen la diferència” s’hi escau 

molt bé, en el sentit que d’un petit relat de l’acció d’una persona concreta, hi podem 

trobar moltes claus interpretatives que ens serveixen per acostar-nos a la realitat en 

qüestió. A més, sembla que no és casualitat perquè tal i com hem vist, la corresponsal diu 

explícitament que “precisa vivir la vida de un pueblo, para saber lo que palpita debajo de 

su epidermis.” (Graupera, 1914). 
Les descripcions que fa Graupera del paisatge i del clima són també una font molt 

abundant d’informació, no només per transportar-nos a l’est d’Europa, sinó també pels 

moviments i els resultats dels combats de guerra. Els  terrenys de combat van condicionar 

els resultats de les lluites, i fins i tot algunes es van haver de suspendre: 

“En el frente de la Macedonia el mal tiempo continúa, haciendo imposibles 

las luchas en algunos puntos; en cambio, en otros, hay combates 

intermitentes de artillería.”212 

“En toda la Macedonia persisten los grandes temporales de aguas, viento y 

nieve. Los valles están inundados y las montañas blanquean en la gris 

inmensidad, haciendo difíciles los combates, particularmente en los frentes 

montañosos.”213 

                                                           
211 Veure pàgina 19 i 20.  
212 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3, “La guerra europea”. 
213 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3, “La guerra europea”. 
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En diverses ocasions, el clima va destrossar infraestructures portuàries, de transport i de 

comunicació, mantenint incomunicats diverses localitats: 

“La persistencia del mal tiempo en todas las regiones montañosas, aumenta 

progresivamente el cauce del Danubio, tomando las autoridades enérgicas 

medidas para evitar una verdadera catástrofe. Todas las comunicaciones 

deltas están interrumpidas.”214 

“Escribo a usted bajo una tristísima impresión, aumentada por el estado del 

tiempo, pues impera una tempestad deshecha que empezó el día 17 y que se 

ha desarrollado con tanta intensidad, que inundó por completo las 

dependencias anexas al puerto y la principal calle de Salónica, por la que se 

hacía difícil el tránsito. El desembarcadero ha quedado por completo 

destruido, arrancadas las grandes losas de blanco mármol que formaban el 

pavimento de las escaleras [...] que ha obligado a los buques todos a reforzar 

amarras para no correr peligro de zozobrar en pleno puerto.”215 

Graupera ens transmet també com es veuen afectats els habitants, veient les seves cases 

destruïdes degut al temporal: 

“Actualmente nieva y hace un frío terrible. Montañas, árboles, las inclinadas 

tejas de las casas, la tierra yerma, las carreteras cargadas de paja o leña, [...] 

todo desaparece y se confunde en una nítida blancura.”216 

Els desplaçaments que duu a terme per veure el paisatge després que hi passi la guerra 

també ens fan arribar descripcions amb molta força visual: 

“Los campos por donde ha pasado el horror de la guerra, conservan indelebles 

las huellas de la locura trágica, del furor homicida de los ejércitos que 

combaten. Campiñas arrasadas, viviendas destruidas, edificios ruinosos y 

ennegrecidos por la voracidad del fuego y la violencia del hierro.”217 

“Algunos palomos (hay gran abundancia y nadie los molesta), picotean en el 

limpio arroyo; un poco más lejos miro una mancha muy negra y muy extensa: 

es sangre. Las casas están acribilladas a balazos, y en muchas de ellas no 

queda nada; ni cristales, ni maderas, ni sillas... una verdadera desolación; ¡la 

guerra ha pasado!”218 

Les explicacions que fa de les diverses situacions i moviments de guerra contenen en 

moltes ocasions detalls concrets que aporten encara més informació, i que demostren a 

la vegada que Graupera té la capacitat i la consciència d’informar-se amb la màxima 

concreció possible: 

                                                           
214 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
215 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1915, p. 3, “La guerra europea”. 
216 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1915, p. 4, “La guerra europea”. 
217 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
218 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 4, “La guerra europea”. 
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“Los dos aeroplanos se remontaron a una altura de 3.000 metros, y en la 

inmensidad del espacio se empeñó una lucha terrible, emocionante.”219 

“Sin fuerzas ya, el albatros se posó dulcemente en tierra, a unos 15 metros de la 

línea derecha del Vardar, donde sus pilotos fueron arrestados. [...] El aparato 

capturado ha estado expuesto durante unos días frente al edificio ocupado por 

el Estado Mayor francés, siendo sus proporciones muy grandes y de una fuerza 

de 160 H. P.”220 

 

 “Conocida la gravedad del incendio, en un tren especial partieron desde Atenas 

a Dékelia 500 soldados para organizar un servicio de salvamento. [...] A las tres 

de la tarde el fuego se había extendido por toda la floresta y por varios 

pueblecillos, cuyos habitantes huían presos de pánico.”221  

 

Per donar encara més força a les seves descripcions, les il·lustra amb casos reals que ella 

mateixa presencia: 

 

“Hablaré sólo y muy sucintamente de la mujer griega. [...] Aquí, las infelices 

mujeres, víctimas de una rudimentaria educación, tienen un concepto muy 

erróneo de su misión en la tierra. Lejos de considerarse como compañeras del 

hombre, le aniquilan con sus quejas, le arruinan con sus despilfarros y le hacen 

enojoso el hogar con su negligencia. ¡Cuánta pereza! ¡Cuánta holgazanería! 

[...] ¡El trabajo una vergüenza! ¡El trabajo... que entre nosotros ennoblece al 

hombre y redime muchas veces a la mujer!...”222 

 

“Hace algunos días, una mujer joven aún moría de hambre frente a la estación 

de Balouk-Kesser. Sus pobres y tiernos hijos la creían dormida, y la llamaban 

llorando, pidiéndole pan, con desgarradores acentos.”223 

 

Sovint ens transmet també, com s’ha vist abans amb el relat dels dos germans, històries 

amb personatges que tenen nom, com fos estiguéssim llegint d’una narració, fet que 

encara fa endinsar-se més en allò que la corresponsal ens explica i comprendre els anys 

1914-1918: 

 

“Niko (Nicolás) era el más guapo mozo de Kapujilar. Dedicado a las faenas 

agrícolas, pasaba entera la jornada en los campos bañados de sol, cultivando 

unas tierras que le pertenecían. Entrada la noche, trocaba los honrados  

instrumentos de labranza por el largo cuchillo, empuñaba el fusil y se lanzaba 

camino de Vardar, en cuyas márgenes le guardaban los compañeros 

comitadjis. Niko entre ellos era citado como ejemplo de bravura y crueldad, 

nada temía y a todo se atrevía. 

                                                           
219 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
220 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
221 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
222 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3, “La guerra europea”. 
223 Graupera, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1918, p. 3, “La guerra europea”. 
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Había que incendiar, incendiaba; preparaban asesinatos, asesinaba sin dejarse 

ablandar por suplicar ni ruegos; antes bien encontraba siempre nuevos 

refinamientos con que prolongar la cruel agonía. 

Un día, el joven comitadji amó por primera vez. Creció avasalladora la noble 

pasión, arrollando las malas pasiones: crueldad, instintos de sangre, todo se 

fundió al crisol del puro afecto que supo inspirarle una mujer Krisi. Los 

comitadjis inspiraban un miedo horrible a la moza, y uno de los primeros 

ruegos fue el de que Niko abandonase a sus temibles compañeros. 

Resistíase Niko, temiendo cruel venganza, pero el llano, las constantes 

súplicas y el amor ablandaron su corazón; renunció a las siniestras excursiones 

y pasaba noches enteras al pie de la ventana de la gentil griega, entonando a 

la luz de las estrellas un eterno himno de amor. [...] 

Durante cinco días sus compañeros le esperaron inútilmente. Al sexto día, un 

papel clavado en la puerta de su casa le amenazaba de muerte si no se reunía 

con los comitadjis. [...] 

Ebrio de amor y de dicha se separó muy entrada la noche de la ventana de 

Krisi, emprendiendo por solitarias veredas el camino de su casa; pero a la 

subida de una pequeña cuesta, unos brazos vigorosos le sujetaron por la 

espalda, arrojándolo al suelo como una masa inerte. 

En el silencio augusto de la noche se escuchó ruido de lucha, cuerpos que 

rodaban, golpes, crujir de huesos, imprecaciones y suplicas, luego... ¡nada! ... 

¡silencio! [...] 

Y esas partidas de comitadjis que no reconocen freno ni ley, fueron al principio 

beneficiosas, cuando se organizaron para defenderse de los salteadores que 

menudeaban en los pueblos fronterizos, terminando más tarde por ser el 

terror de todas las comarcas.”224 

 

En la major part de les cròniques el registre de Graupera és evidentment informatiu, però 

en moltes ocasions utilitza un estil poètic. Encara que pugui semblar contradictori en una 

crònica, aquest tret és considerat en aquest estudi com una eina d’expressió. Si es 

recorda, hi ha un leitmotiv en la major part dels articles de guerra de l’autora: la 

impossibilitat de les paraules per transmetre els sentiments i les emocions que Graupera 

viu a la guerra. S’ha arribat a la hipotètica conclusió, doncs, que Àngela Graupera utilitza 

el llenguatge poètic i algunes figures retòriques com la metàfora o la comparació per 

poder fer arribar al lector les sensacions que ella té, ja que el significat en si de les 

paraules li queda curt. No és res que vagi més enllà del que fa el poeta. D’altra banda, 

també existeix el periodisme literari, que té la funció de defugir de la rapidesa i la 

superficialitat del periodisme informatiu per tal d’explicar una realitat que necessita ésser 

més aprofundida per ser entesa, per exemple. Per altre costat, també és àmpliament 

sabut que molts escriptors i cineastes han optat per la ficció per tal de descriure millor 

una realitat que va existir de debò en algun moment. Així doncs, encara que és una 

hipotètica conclusió, arribar-hi és raonable. 

                                                           

224 Graupera, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3-4, “La guerra europea”. 
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“Aun cuando gozamos de una relativa tranquilidad, Las Noticias que se 

reciben demuestran que es más ficticia que real; es como el descanso de la 

fiera, que reposa para lanzarse con mayores bríos al combate.”225 

“Y yo contemplo esos terribles instrumentos de muerte que se hileran en la 

cubierta del vapor, reposando impasibles sobre sus pesados armones, y acude 

a mi mente la visión de muerte que arrojarán por sus broncíneas bocas, 

convirtiendo en piltrafas robustos cuerpos de un enemigo que allá de allá 

lucha denodado, dice, por su derecho y por su patria, como por idénticos 

motivos dicen luchar sus contrarios...”226  

 “va sucediendo en estas laberínticas calles un silencio y desanimación que 

dan frío en el alma, pudiendo compararse Salónica al cuerpo de un titán por 

cuyas rotas arterias se escapa a chorros la sangre que le daba vida.”227 

“¡Victoria!... Hermoso nombre de mujer y como mujer, coqueta, voluble, 

veleidosa e inconstante que se concede solo al precio de enormes y cruentos 

sacrificios y no siempre se rinde al más noble y sincero de sus pretendientes. 

Su sonrisa, es sonrisa malévola, mefistofélica, enigmática; sonrisa de mujer 

cruel, que se goza en los espasmos agónicos de una juventud que se retuerce 

y muere en los campos de batalla. Su sonrisa es falaz y traicionera y el 

bationdeo de los irisados pliegues de su flotante túnica, al envolver a los que 

triunfan, se tiñe de roja y caliente sangre de vencidos y vencedores!... [...] 

¡Victoria!... ¡Siempre serás sinónimo de muerte, horror y destrucción!”228 

“Hermosa noche, misteriosa luna, ¡cuántos recuerdos evocas y cuántos 

peligros entrañas en el silencio de tu misterio!”229  

“¡Parecíame un sueño emocionante lo que era una verdad muy amarga y muy 

fatal! ¡Qué hermosura más trágica!... ¡Jamás olvidaré, ni espero volver a 

contemplar un espectáculo igual, al que prestaba mayor grandiosidad la idea 

de aquellos infelices, que huían de la muerte, envueltos entre el fuego 

encendido por ellos mismos!”230 

4. Conclusions: 

4.2  Paper d’Àngela Graupera a la primera Guerra Mundial: 

Després d’haver analitzat els escrits de Graupera relacionats amb la Gran Guerra, s’ha de 

pensar en quin paper hi va tenir com a infermera voluntària, com a corresponsal de 

guerra i també com a individu.  

Primer de tot s’ha de recordar que hi va per voluntat pròpia: s’ofereix ella mateixa 

a fer la tasca en conseqüència, segons ens diu, d’un sentiment humanitari. 

                                                           
225 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1915, p. 5, “La guerra europea”. 
226 GRAUPERA, Àngela. Camino de Servia. En Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
227 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
228 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
229 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
230 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 4, “La guerra europea”. 
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“Señor Director: Usted sabe los deseos que tenía yo, - por deberes de 

humanidad y porque así lo sentía, - de prestar mis servicios en las ambulancias 

sanitarias del ejército servio, tan heroico, tan sufrido, tan noble en sus 

aspiraciones, y no ignoro que llegó en mí a ser una obsesión. Gracias a usted, 

señor director, y a su recomendación para con el señor Cónsul de Servia en 

Barcelona, pude conseguir que se aceptara mi humilde ofrecimiento...”231 

En conseqüència, com ja s’ha avançat, té una voluntat sincera d’anar a ajudar allà on la 

situació sigui més complicada, sempre dins el territori del front de l’Est: 

“Se habla ya de que algunas de estas ambulancias serán trasladadas a dicha 

ciudad. Si así fuese, demandaría para trasladarme allí, a fin de poder describir 

los cuadros de desolación que al presente debe ofrecer.”232 

“Me veo obligada a detenerme en Salónica unos días, según me dicen los 

cónsules, y después podré ir a Monastir para internarme desde allí, pues son 

numerosos los heridos y se carece de personal.”233 

“El valiente militar, apenado por la forzosa inacción a que me veo condenada, 

pues por ahora es imposible que acuda a auxiliar con mis cuidados a mis 

queridos servios, me ha allanado el camino para que, mientras se despeja el 

horizonte que aquí me retiene, me agregue a las ambulancias francesas, y así 

lo he hecho habiéndome acogido con las mayores muestras de distinción. Y 

así estoy, esperando que se abran las vías de comunicación para cumplir la 

misión que me encargó LAS NOTICIAS”234 

“Pronto aumentará el contingente de tropas, el nuevo arribo de 50.000 

hombres de la Nueva Zelanda, siendo por consiguiente muy respetable la 

cantidad concentrada aquí, donde hoy está toda la atención e interés de la 

guerra.”235  

“Entristecida; pero con interés siempre creciente a medida que la tragedia 

Europea se desarrolla, sigo las horripilantes e interminables escenas, 

sumiéndome en hondas y dolorosas reflexiones a sus hogares... y ¡es tan bella 

la vida, cuando hay juventud!”236  

 “Como se esperan grandes acontecimientos, que no tardarán en 

desarrollarse, no quiero partir para Salónica; prefiero permanecer aquí.”237  

 “Sugestionada un momento, cobro valor y salgo a la calle en ansias legítimas 

de cumplir mi deber, prestando mis servicios a los infelices mártires de un 

ideal. ¡Imposible!... Tranvías, coches, carros, autos... todo ha suspendido la 

                                                           
231 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1915, p. 4, “La guerra europea”. 
232 GRAUPERA, Àngela. Desde Servia, Las Noticias, 1914, p. 3, “La guerra europea”. 
233 GRAUPERA, Àngela. Camino de Servia. En Salónica, Las Noticias, 1915, p. 4, “La guerra europea”. 
234 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1915, p. 4, “La guerra europea”.” 
235 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 4, “La guerra europea”. 
236 GRAUPERA, Àngela. Desde Salónica, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
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circulación [...] debo forzosamente resignarme a la prisión de mi cuarto, 

donde las horas se deslizan en desesperante lentitud.”238 

D’altra banda, si tenim en compte diversos trets que s’han anat anunciant i exemplificant 

al llarg de l’estudi, veurem que Graupera va tenir un paper a la Gran Guerra que en aquell 

moment era crucial i molt important. Si es posa atenció en les seves reflexions profundes, 

les argumentacions eficients i fonamentades, l’anàlisi de les persones i de la societat, de 

les seves actituds i dels valors que les acompanyen; l’advertència de la desinformació, de 

la falsa propaganda i falsos rumors, de la seva capacitat de ser crítica amb la neutralitat 

amb la guerra i, en general, amb tots els conceptes i totes les situacions que viu al front, 

és clar que el discurs de Graupera a la Gran Guerra va ser un discurs clarificador, de 

denúncia de la injusta i cruel realitat que tota guerra desencadena, un discurs que donava 

veu a aquells que menys en tenien i que, tot i passar totalment desapercebuts, podien 

donar una lliçó de què significava viure dins una guerra mundial. En resum, el discurs 

d’Àngela Graupera publicat a Las Noticias és un discurs que ens acosta ben a prop a què 

van significar els anys 1914-1918 per a les persones i per al món. En aquests fragments 

de denúncia social, també es pot veure l’inici del feminisme que més endavant, en la seva 

etapa d’activista, Graupera defensarà en les seves conferències i mítings, fet que és una 

altra evidència clara de la seva personalitat, sempre amb la consciència de justícia ben 

arrelada per endavant de qualsevol cosa, amb la conseqüent necessitat de donar 

testimoni de tot allò que li sembla injust, que com s’ha pogut comprovar, no són pas 

poques coses. S’ha de recordar també el seu sincer sentiment humanitari: va donar ajuda 

al front voluntàriament en pro d’aquest sentiment que, com ja s’ha vist, reafirma 

explícitament ella mateixa. Hi ha molts més exemples dels que s’han citat en l’anàlisi de 

les cròniques, però l’extensió d’aquest estudi és limitada; aquesta qüestió es 

desenvoluparà al capítol posterior, on es contemplaran les possibilitats de donar 

continuïtat a aquest estudi amb una futura tesi doctoral.  

 A més, hi ha una altra qüestió que reforça la conclusió anterior. Graupera té una 

mirada crítica i una voluntat de denúncia de les injustícies que fa acostar el lector a la 

realitat de 1914-1918. Algú podria fer la objecció, tot i estant d’acord amb els trets que 

condueixen a aquesta conclusió, que tal mirada, tal denúncia o tal discurs ens acosta a la 

realitat de la Gran Guerra però que podria ser totalment una descripció subjectiva. Ara 

bé, si s’ha estat atent, tenim d’altres trets analitzats amb anterioritat que podrien rebatre 

aquesta objecció: les argumentacions justificades amb exemples i casos reals, la 

transcripció de fonts literals per fonamentar les seves afirmacions, la voluntat de 

transmetre informació neta i neutra als lectors... En poques paraules, la mirada imparcial, 

neta i empàtica que Graupera posa en pràctica com a corresponsal serien un bon motiu 

de què, com a mínim en la intenció, no hi havia una voluntat demagògica en les paraules 

que Graupera va transmetre en el seu moment. Un exemple clar és la qüestió del 

posicionament entre bàndols: tot i que la periodista es posiciona explícitament en el 

bàndol dels aliats, en cap moment vol condemnar els germanòfils o els “comitadjis”, 

encara que en diverses ocasions actuïn com a éssers sense escrúpols. Així doncs, tal com 
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ja s’ha vist, en comptes de condemnar-los al més gran dels mals, es compadeix d’ells per 

estar defensant uns valors tan inhumans com les matances a una societat sencera. Si a 

això se suma la seva consciència de periodista hàbil, aquesta conclusió encara es reafirma 

més, i per tant l’objecció pot ésser fàcilment rebutjada. 

 Encara que l’autora es posicioni en el bàndol dels aliats i sigui natural de 

Barcelona, com ja s’ha avançat, Graupera no sembla complir les característiques d’una 

catalanista. Per les seves afirmacions al respecte, sembla ser que es sent més espanyola 

que catalana, encara que senti un sincer sentiment d’aprovació per la seva Barcelona:  

“Hubiese preferido mil veces más ir en compañía de soldados que con aquella 

mezcla extraña de extranjeros, que convertían los departamentos en pocilgas. 

¡Oh!... ¡qué parcos somos los españoles!... Crea usted, querido amigo, que 

entre tanta gente extranjera, (y conste que no había ningún servio entre ellos) 

me enorgullecí de ser española.”239 

 

“Y no porque la conversación en sí pasara los límites de lo que hoy es vulgar, 

sino por mi condición de española, mi situación de aislamiento con relación a 

mis paisanos, de quienes me separé en Barcelona hace apenas tres meses y 

por las extrañas condiciones de mi interlocutor. Asombro me hubiera causado 

hallarme aquí con un médico o un comerciante catalán, aunque es sabido que 

no hay rincón del mundo donde no hayan asentado su planta mis paisanos;” 

- 240  

 

 “Destinada a Monastir, aguardo, para que la situación de los aliados cambie 

por completo, pues, la verdad, si la guerra y la generosidad del vencedor, 

estuviesen a la altura del progreso del siglo XX iría al punto, en la seguridad de 

ser respetada como mujer y como española.” - 241  

 

“trepita la máquina como tierra enfurecida y el vapor se aleja lento, 

majestuoso, de mi muy amada Barcelona.” 242 

 

“En el cielo aparecen los primeros carmines crepusculares, y el sol hunde su 

disco de fuego allá en el fondo del lejano mar, a través del cual envío un saludo 

y un melancólico recuerdo a mi muy amada España.”243 

 

4.3  Línies futures de recerca obertes. Possibilitat de realitzar una tesi 

doctoral. 

 

Després de tot, un cop finalitzat aquest estudi, es pot afirmar que s’ha aportat 

molta més llum de la que hi havia a la figura d’Àngela/Àngela Graupera. Tot i això, se’ns 

mostra evident també que queda molt per investigar i per documentar sobre aquesta 
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242 GRAUPERA, Àngela. Camino de Grecia, Las Noticias, 1916, p. 3, “La guerra europea”. 
243 GRAUPERA, Àngela. Desde Grecia, Las Noticias, 1917, p. 3, “La guerra europea”. 



75 
 

dona que va tenir, si més no, un cert paper a la societat catalana (i europea) del segle XX. 

És totalment justificat que s’agafin altres línies de recerca igualment importants, i fins i 

tot més rellevants, com per exemple la recerca d’hereus, el buidatge en fons personals 

de Graupera i dels noms que estan en relació a la seva persona, el buidatge en arxius 

notarials per recuperar la informació més personal i biogràfica, cercar si en l’Arxiu de 

Madrid del Ministeri d’Assumptes Exteriors es poden trobar d’altres informacions de 

Graupera en relació a la primera Guerra Mundial, – si es recorda, a l’inici de l’estudi s’ha 

dit que la recorden molt agraïdament a Sèrbia - i, evidentment, fer un buidatge exhaustiu 

en les hemeroteques o en arxius en paper de tots aquells diaris i revistes on tenim 

evidències que hi va publicar o bé que hi van ser anunciades algunes de les activitats on 

va prendre part. 

Probablement, si es té la oportunitat d’estirar d’aquests fils n’aniran apareixent 

d’altres que ens permetran transportar la personalitat completa d’Àngela Graupera fins 

els nostres dies. Seria molt interessant que aquest estudi tingués la possibilitat de ser 

continuat en una futura tesi doctoral.  

 

4.4  Agraïments. 

 

Per finalitzar l’estudi, només em queda donar les gràcies a totes aquelles persones i 

entitats que han fet que aquest treball hagi estat possible. El meu màxim agraïment el 

mereixen Xavier Pla i Francesc Montero, per haver-me introduït al món de la recerca 

filològica i periodística, per donar-me la oportunitat de conèixer un personatge tan 

interessant i tan important per mi com és Àngela Graupera, i pels seus consells i 

advertències que han permès acostar-m’hi de la millor manera possible; també a Laura 

Coll Lluch (Ardiaca) per haver compartit amb mi la passió per la figura de Graupera i 

sobretot, per les facilitats que m’ha donat per treballar a l’Arxiu Històric; també a Arnau 

Albert i la Fundació Josep Irla pels cartells-anunci dels mítings de Graupera i els ànims per 

continuar l’estudi; a La Fundació Roca i Galès, a Rosa Saz i la Filmoteca de Catalunya; a 

Judit Pujol, Xènia Sagrera, Meritxell Lafuente, Maria Puig, Ferran Rodríguez i Maximiliano 

Fuentes, per haver format part de la recerca i per l’ajuda i empenta personal i 

professional que he rebut de cadascuna d’aquestes persones. Evidentment haig d’agrair 

també el suport, la companyia, i la paciència de tot el meu cercle de família i amics. A tots 

ells, moltíssimes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

5. Bibliografia i fonts impreses: 

 

5.1 Bibliografia: 

 

- ABELLÓ GÜELL, Teresa, El moviment anarquista (1874-1914): entre el catalanisme i 

l'internacionalisme, Afers, 13 (1992). 

 

- ABELLÓ GÜELL, Teresa, El movimiento obrero en España, s. XIX-XX, Barcelona, Editorial 

Hipòtesi, 1997. 

 

- ABELLÓ GÜELL, Teresa, Les relacions internacionals de l'anarquisme català (1881-1914), 

Barcelona, Edicions 62,, 1987. 

 

- AMAT I TEIXIDÓ, Jordi. “L’estol socialista femení de Pineda de Mar (1934-1939). La 

importància de la militància femenina al socialisme”. Sessió d'Estudis Mataronins, nº 24, 

2007 - 

http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/137224/335431  

 

- ASÍN FERRER, Clara. “La tematización de la Revista Blanca”, UAB, 2014  

 

- COMISSIÓ D’HOMENATGE A JOSEP BENET i MORELL. Miscel·lània d’homenatge a Josep 

Benet. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. 
 

- DUCH PLANA, Montserrat. Micaela Chalmeta, Fundació Roca i Galès, Cossetània, Valls, , 

2009. 

 

- ESCULIES, Joan i MARTÍNEZ FIOL, David. 12.000! : els catalans a la primera Guerra 

Mundial, Barcelona, Ara llibres, 2013 

 

- FABRE, Jaume. “Quan les dones periodistes van començar a fer la mateixa feina que els 

homes”, Serra d'Or. Barcelona, núm. 582 (2008, Juny), p. 33-34- 

https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca  

 

- FANES, Fèlix (ed.). Barcelona, Zona Neutral 1914-1918, Barcelona, Fundació Joan Miró, 

2016.  

 

- FERRO, Marc. La Gran Guerra: (1914-1918), Madrid, Alianza, 1998. 

  

- FUENTES CODERA, Maximiliano. España en la primera Guerra Mundial. Una movilización 

cultural, Madrid, Ediciones Akal, 2014.  

 

- FUSSELL, Paul. La Gran guerra y la memoria moderna, Madrid, Alianza, 2006.  

 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5876630__S12.000%21%20%3A%20els%20catalans%20a%20la%20Primera%20Guerra%20Mundial%20Lw%3D%3D%20Joan%20Esculies%2C%20David%20Mart%C3%ADnez%20Fiol%20SMCLN%20pr%C3%B2leg%20de%20Felipe%20Sol%C3%A9%20__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def
http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/137224/335431
https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca
http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/issue/view/11008
https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca
https://traces.uab.cat/search?f=publication&p=Serra%20d%27Or&ln=ca
https://traces.uab.cat/record/61223?ln=ca%20
http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/index
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5876630__S12.000%21%20%3A%20els%20catalans%20a%20la%20Primera%20Guerra%20Mundial%20Lw%3D%3D%20Joan%20Esculies%2C%20David%20Mart%C3%ADnez%20Fiol%20SMCLN%20pr%C3%B2leg%20de%20Felipe%20Sol%C3%A9%20__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def


77 
 

- GÓMEZ-REUS, Teresa. "El segundo campo de batalla. Testimonios de enfermeras 

angloamericanas en el frente", a Carme Manuel, Ignacio Ramos, eds., Letras desde la 

trinchera Testimonios literarios de la primera Guerra Mundial. València, PUV, 2015. 

 

- HEMINGWAY, Ernest. Adiós a las armas. Barcelona, Col. Gigante, 1955. 

 

- LOZANO MANEIRO, José Maria. “Andante triste, bellicoso e barbaro: la primera Guerra 

Mundial y el genocidio griego en la retina de la memoria de Àngela Graupera” 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5206884 dins de ROTA, Ivana i 

BERNARD, Margherita. Mujer, prensa y libertad. Renacimiento, 2015, Sevilla. 

  

- MANZANARES, Jordi. “Alegría. Una revista per combatre en Patufet”, Lleida, Pagès 

Editors, 2007, Lleida. 

http://www.tebeosfera.com/documentos/entregas/retalls_pages_1999_7.html  

 

- MARTORELL, Manuel. “Hermanas Úriz. Dos pedagogas navarras en el «maquis español»”, 

Gerónimo de Uztariz, núm. 30-31, 2014-2015, pags. 39-58 - 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5443576  

 

- NAVARRA ORDOÑO, Andreu. 1914: aliadófilos y germanófilos en la cultura española, 

Madrid, Cátedra, 2014.  

 

- PLA, Xavier, FUENTES, Maximiliano i MONTERO, Francesc (eds.). A Civil War of Words. The 

Cultural Impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a glance to latin 

America. Oxford: Peter Lang, 2016. 

 

- PRADAS, Maria Amàlia “La concepció feminista de Frederica Montseny a través de 'La 

Revista Blanca'”, Serra d'Or. Barcelona, Núm. 517 (2003, Gener), p. 29-32 

 

- PRADO, Antonio. Matrimonio, familia y estado: escritoras anarco-feministas en "La 

Revista Blanca" (1898-1936)”, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2011, 

Madrid.  

 

- ROMA i CASANOVES, Francesc. “Dona i excursionisme”. UAB, 1998 - 

http://www.francescroma.net/web/genere.pdf  

 

- SAFONT i PLUMED, Joan. Per França i Anglaterra: la I Guerra Mundial dels aliadòfils 

catalans, Barcelona, Acontravent, 2012. 

 

- THÉBAUD, Françoise."Pensar las guerras del siglo XX desde las mujeres y el género. 

Cuarenta años de historiografía", a Pedro Ruiz ed., Volver a pensar el mundo de la Gran 

Guerra. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2015 

https://traces.uab.cat/record/46335?ln=ca
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5443576%20
http://www.tebeosfera.com/documentos/entregas/retalls_pages_1999_7.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5206884
http://www.tebeosfera.com/entidades/pages_editors_s_l.html
http://www.tebeosfera.com/entidades/pages_editors_s_l.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=569849
https://traces.uab.cat/record/46335?ln=ca
http://www.francescroma.net/web/genere.pdf
https://traces.uab.cat/search?f=publication&p=Serra%20d%27Or&ln=ca
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2397056
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3138
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/423654
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454321


78 
 

 

- VERA-ROJAS, María Teresa. “Polémicas, feministas, puertorriqueñas y desconocidas: 

Clotilde Betances Jaeger, Maria Mas Pozo y sus 'Charlas femeninas' en el Gráfico de Nueva 

York, 1929-1930”. Recuperat de GALE 

http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE|A288874497&sid=googleScholar&v=

2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=15386279&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnony

mousEntry=true (16.05.2017) 

 

 5.2 Fonts impreses:  

 

LAS NOTICIAS DIARIO DE BARCELONA: 

 

1914 

 

1. 08.10.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

2. 16.10.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

3. 20.10.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

4. 01.11.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Nisch. Á. Graupera 

5. 06.11.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

6. 28.11.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

7. 07.12.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

8. 31.12.1914, p.3 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

 

1915 

 

9. 16.02.1915, p.4 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

10. 23.02.1915, p.4 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

11. 15.03.1915, p.5 –”La guerra europea” Desde Servia. Á. Graupera 

12. 30.11.1915, p.4 –”La guerra europea” Camino de Servia. En Salónica. Á. 

Graupera 

13. 02.12.1915, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

14. 07.12.1915, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

15. 10.12.1915, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

16. 29.12.1915, p. 2 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

 

1916 

 

17. 04.01.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

18. 13.01.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

19. 15.01.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

20. 20.01.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

21. 21.01.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE|A288874497&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=15386279&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true
http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE|A288874497&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=15386279&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true
http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE|A288874497&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=15386279&p=AONE&sw=w&authCount=1&isAnonymousEntry=true


79 
 

22. 29.01.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

23. 12.02.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

24. 15.02.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

25. 20.02.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

26. 23.02.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

27. 24.02.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

28. 22.03.1916, p.3‐4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

29. 10.04.1916, p.5 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

30. 16.04.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

31. 20.04.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

32. 24.04.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

33. 31.05.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

34. 03.08.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

35. 16.08.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

36. 08.09.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Salónica. Á. Graupera 

37. 21.11.1916, p.3 –”La guerra europea” Camino de Grecia. Á. Graupera 

38. 28.11.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

39. 03.12.1916, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

40. 08.12.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

41. 13.12.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

42. 22.12.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

43. 26.12.1916, p.2 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

44. 29.12.1916, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

 

1917 

 

45. 04.01.1917, p.3-4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

46. 08.01.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

47. 09.01.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

48. 10.01.1917, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

49. 11.01.1917, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

50. 14.01.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

51. 05.02.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

52. 06.02.1917, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

53. 07.02.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

54. 15.02.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

55. 21.02.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

56. 24.02.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

57. 05.03.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

58. 08.03.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

59. 13.03.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

60. 16.03.1917, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

61. 20.03.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 



80 
 

62. 23.03.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

63. 27.03.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

64. 04.04.1917, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

65. 05.04.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

66. 10.04.1917, p.4 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

67. 15.04.1917, p.3 –”La guerra europea” Desde Grecia. Á. Graupera 

68. 12.05.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

69. 01.06.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

70. 07.06.1917, p.4 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

71. 02.07.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

72. 15.07.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

73. 17.07.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

74. 08.08.1917, p.2 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

75. 10.08.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

76. 12.08.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

77. 25.08.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

78. 05.09.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

79. 08.09.1917, p.2 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

80. 10.09.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

81. 23.09.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

82. 28.09.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

83. 06.10.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

84. 14.10.1917, p.3 –””El mundo en guerra””. Desde Grecia. Á. Graupera 

85. 21.10.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

86. 02.11.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

87. 25.11.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

88. 10.12.1917, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

 

 

1918 

 

89. 02.01.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

90. 21.01.1818, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

91. 14.02.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

92. 28.04.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

93. 02.06.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

94. 09.06.1918, p.4 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

95. 09.07.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

96. 31.07.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

97. 08.08.1918, p.3 –”El mundo en guerra”. Desde Grecia. Á. Graupera 

 

- GRAUPERA, Àngela. El gran crimen. Lo que yo he visto en la guerra, El Mundo al Día, 

Barcelona, 1935.  



81 
 

 

 



 
 

6.  Apèndix 

 

6.1 Documents que conformen l’estat de la qüestió i el punt de partida: 

 

1. Àngela Graupera i la “Novela Ideal” / “Novela Rosa” / PRADO, Antonio. Matrimonio, 

familia y estado: escritoras anarco-feministas en "La Revista Blanca" (1898-1936)”, 

Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2011, Madrid. p. 187-199. 
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