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barCelona// Uns 60 treballadors de l’Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona han decidit dormir durant dues nits a la recepció de 
l’hospital per protestar per la política de retallades que s’està 
portant a terme al centre. L’acampada va començar ahir quan 
alguns treballadors van ocupar la recepció amb sacs de dormir 
per passar la nit. Els diferents torns s’aniran rellevant per evitar 
que la seva acció afecti els usuaris.

Acampada al vestíbul de Vall d’Hebron
sanitat

Treballadors de Vall d’Hebron, ahir. efe

viC// Els Mossos d’Esquadra 
van detenir ahir un conduc
tor que va circular begut du
rant 20 quilòmetres en sen
tit contrari. El detingut, un 
veí de les Masies de Voltregà 
de 56 anys, es va creuar du
rant el trajecte amb una gran 
quantitat de vehicles que van 
el haver d’esquivar per evitar 
un accident. Finalment va ser 
interceptat per una patrulla.

Aturen un conductor 
suïcida i begut

trànsit

barCelona// El Departament 
d’Interior ha distribuït entre 
els ajuntaments una guia que 
els assessora per organitzar 
celebracions de Sant Joan en 
zones pròximes a la via ferro
viària i en platges, per tal de 
prevenir tragèdies com la de 
l’any passat a Castelldefels. 
A més, Interior ha editat un 
tríptic amb consells sobre l’ús 
de material pirotècnic.

interior aconsella de 
cara a les revetlles

seguretat

barCelona// Aeroport de Bar
celonael Prat és el nou nom 
oficial de l’aeroport barceloní, 
segons va publicar ahir el But-
lletí Oficial de l’Estat, en respos
ta a una sol·licitud de l’Ajun
tament del Prat de Llobregat. 
Segons va informar ahir Ae
na, el canvi es va dur a terme 
després de consultar les ad
ministracions pròximes a la 
instal·lació.

barcelona-el prat, 
nom oficial

aeroport

barCelona// Una cinquante
na d’estudiants i professors 
van boicotejar ahir la celebra
ció d’un acte en impedir par
lar el rector de la Universitat 
de Barcelona, Dídac Ramírez, 
amb crits en contra de les reta
llades i acusacions de “cínic” i 
“hipòcrita”. Demanaven una 
universitat pública de quali
tat, que no s’acomiadi ningú i 
la congelació de taxes. 

boicot universitari 
per les retallades

educació

Brangulí, el fotògraf de la 
transformació social

L’actual seu del Parla
ment de Catalunya lluïa l’any 
1942 unes banderoles amb 
unes creus gammades gegan
tines. I el fotògraf Josep Bran
gulí (18791945) ho va veu
re, i ho va retratar. Ell no es va 
considerar mai un fotoperio
dista perquè no corria amb les 
presses que manen els diaris, 
tot i que va col·laborar amb al
gunes publicacions. Brangu
lí es va guanyar la vida amb 
els encàrrecs que li arribaven 
d’empreses, com per exem
ple de la casa Philips. Aque
lla feina li va permetre retratar 
l’electrificació de Barcelona 
i molts indrets inaccessibles 
si no hagués estat per la seva 
condició de fotògraf d’estudi. 

Brangulí no va patir cap 
depuració, i el carnet de fotò
graf no li va faltar ni durant 
la Guerra Civil. Les seves fo
tos d’aquells anys són uns tes
timonis excepcionals i força 
desconeguts. Aleshores tam
poc va arraconar la càmera, i 
va retratar situacions que ma
nifestaven les diferències que 
hi havia entre ser d’un bàndol 
o d’un altre. 

El seu arxiu el formen mi
lers de negatius que mostren 
la transformació de la capi
tal catalana, però també de la 
seva com a fotògraf, ja que a 
mesura que la ciutat s’obria  
–urbanísticament– ell es con
vertia en un fotògraf modern, 
amb un gust extrem per la 
composició d’allò que retra
tava. La seva mirada s’atura
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lídia penelo
barcelona

Josep Brangulí va ser dels primers a retratar com les dones compaginaven la maternitat amb la vida laboral.

va en el que li resultava inte
ressant, sense pensar en el que 
havien d’ensenyar els diaris. 
Per això les sev es fotografies 
l’erigeixen com el gran docu
mentalista català de la prime
ra meitat del segle XX.

Brangulí va fotografiar la 
Setmana Tràgica, els carrers 
que es pensava que desaparei
xerien a causa de la construc
ció de la Gran Via, les barra
ques del Somorrostro als anys 
trenta i els combats de boxa 
del Teatre Olympia l’any 1935. 
Però també va ser un dels pio
ners a retratar les condicions 
laborals de l’època, i el primer 
que va deixar testimonis grà
fics de com les dones compa
ginaven la vida laboral amb la 
maternitat. D

Durant la Guerra 
Civil no va arraconar 
la càmera i va fer 
fotos excepcionals

Les seves imatges 
l’erigeixen com el 
gran documentalista 
català del segle XX

art » El CCCB acull la primera retrospectiva dedicada a aquest gran documentalista

Cartells de propaganda republicana de l’any 1937.

Banyistes a la platja de Sant Sebastià el 1920.

‘brangulí. barcelona 
1909-1945’
L’exposició ofereix 300 imatges 
del fotògraf i es pot visitar al 
CCCB fins al 23 d’octubre. 
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