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Segona part del treball de recerca sobre la Guerra Civil Espanyola. La primera es va publicar en aquest mateix 
blog el 8 d’abril sota el títol Revolució i Guerra Civil a Sant Sadurní d’Anoia.  

 

 

Mil nou-cents trenta set   

“ A principis de 1937  �explica Josep Esteve Ràfols a les seves memòries� els comandaments van crear un altre 

pla d’operacions, el qual, juntament amb altres unitats i força material bèl·lic, tenia com objectiu principal, altra 

vegada,  la plaça forta de Belchite. La meva centúria estava destinada a operar a la muntanya de la Serna, 

juntament amb els d’Almansa1 i la columna Malatesta2, i altres forces pel flanc contrari. Vàrem començar l’atac 

sense preparació artillera per sorprendre l’enemic  i el nostre punt de sortida va ser Almonacid de la Cuba3. Més o 

menys   a les dues de la tarda  es va iniciar el soroll i poc després d’escalar la muntanya en forma de guerrilles,  i 

refusats per un violent foc de morters i armes automàtiques , vàrem ocupar les primeres posicions  de la Serna. 

Vàrem sorprendre l’enemic ja que l’hora era inusual, acostumats com estaven a que els atacs els iniciéssim  al fer-

se de dia. 

      Va arribar la nit i per sort no vàrem tenir cap baixa, només una petita ferida  d’un company. Feia molt vent i 

molt fred . Vàrem sopar el què portàvem a la motxilla , un bon tros de pa i una llauna de carn, per cert, molt 

                                                
1    Es refereix al Regimiento de Almansa. 
2    A la columna Ascaso es van incorporar els grups  brigadistes internacionals  
      Giustizia e Libertá i el Batalló de la Mort o Centúria Malatesta. 
3    Municipi del Campo de Belchite a la província de Zaragoza.  
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saborosa, i ens varen repartir unes ampolles de conyac i d’anís per defensar-nos del fred. La nostra centúria estava 

situada  al davant de les trinxeres dels enemics que quedaven  i rendits nosaltres  pel cansament i el fred ens 

vàrem tapar amb les nostres mantes, mentre que una mica més amunt les forces de Malatesta bevien i cantaven 

celebrant  els èxits de la tarda. Va ser una imprudència adormir-nos mentre els altres cantaven coses que més 

endavant se’ns girarien en contra. 

       El fort vent que feia va fer arribar la nostra contrasenya4 a una patrulla enemiga, que devia estar  escoltant a 

prop. El cas és que cantant i bevent alguns la pronunciaven en va.  La negra obscuritat  de la nit impossibilitava la 

visibilitat  dels pocs que havíem deixat de guàrdia. L’enemic sen’s va acostar ( forces mores i del tercio5) i quan els 

hi vàrem preguntar la contrasenya perquè havíem escoltat uns pasos , van respondre “ Lirios blancos”. Molts ens 

vàrem alçar en  escoltar la veu  creient que es tractava d’una patrulla lleial d’observació  i no vàrem fer massa 

cas, però la nostra sorpresa va ser enorme quan es van apropar cridant “¡ Arriba España!” i sen’s van tirar a sobre 

amb bombes de ma i baionetes. L’amic Víctor Ros , que portava la llitera,  i que hi  estava ajagut va resultar 

miraculosament il·lès  ja que la llitera va quedar destrossada. Allí va caure un soldat milicià, va resultar ferit també 

l’amic  Tres Perets que va morir immediatament, així com d’altres efectius de la Malatesta, que havien iniciat un 

contraatac amb moltes forces. Hi va haver lluita tota la nit. Van  arribar dues companyies de guàrdies republicans 

(civils) sota les ordres d’un comandant  i mentre els milicians  ens retiràvem  al punt de sortida, Almonacid de la 

Cuba, ells i  el Regimiento del Almansa, van continuar lluitant en aquella serra.  

                                                
4    Paraules convingudes prèviament que identifiquen els combatents del 
     mateix bàndol.  
5    De la Legió. 
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       Els soldats ens retiràvem perquè no  tenien bones  armes automàtiques i morters i així ostigar l’enemic, 

provocant-li  moltes baixes.  […] L’obscuritat era molt densa i no hi veiem a quatre pasos,  En aquesta operació 

també fracassada, van morir els capitans  Jubert del Regimiento de Almansa i Marchirán de la guàrdia civil, com 

així també molts soldats i milicians. Quan es va fer de dia, les forces que ens retiràvem en direcció a Almonacid 

vàrem comprovar que en aquella zona hi havia molts cadàvers enemics, la majoria dels quals  a causa del seu 

propi foc.  

       El govern, veient aquests desastres, derivats més que res de la manca de disciplina i de comandament, no 

només al front d’Aragó sinó a la resta d’Espanya, va creure convenient la formació d’un exèrcit modern i 

suficientment capacitat per a enfrontar-se a l’enemic i més quan aquest ja comptava amb molts tècnics i 

comandaments estrangers (italians i alemanys) i per això, ajudat pel Partido Socialista Español6 va ordenar la 

mobilització de les lleves de 1935,  1936 i 1937. Aquest partit va ser el que més va ajudar i el que més oficials va 

aportar al nou exèrcit com comissaris polítics. Es van crear escoles de capacitació tècnico- militar  de les diferents 

armes d’infanteria, aviació, marina, etc. Es van transformar  fàbriques metal·lúrgiques en fàbriques de material de 

guerra i  es van recaptar donatius  i ajudes del poble per a organitzar l’Exèrcit Popular.  

     La CNT, la única organització que s’oposà a l’organització de l’Exèrcit Popular va fer el que va poder per a 

boicotejar-lo. Jo tinc el pressentiment que  si s’hagués implicat  en el projecte del govern hauríem allunyat el 

feixisme  de les nostres trinxeres i de casa nostra. Després de molt dies d’anar amunt i avall pel front, i destinats 

altra vegada  a   Belchite, va venir  l’organització  de l’Exèrcit Popular i per aquest motiu van donar ordres  als caps 

                                                
6  Podria tractar-se d’un lapsus i devia voler dir Partido Comunista Español,  si tenim  
   en comte la frase posterior al·lusiva als comissaris polítics.  
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de columnes de milicians  que aquestes es podien dissoldre i que els seus integrants  s’incorporessin a les seves 

receptives lleves i casernes , tant els que ja els afectava la darrera mobilització com  els que encara es trobaven a  

casa seva esperant el torn corresponent. Per aquest motiu  molts volíem la baixa de la columna, volíem estar més 

ben organitzats i incorporar-nos a l’Exèrcit quan ens toqués el torn. Moltíssims  d’altres,  no volent  desmantellar les 

columnes  i col·laborar a favor del Govern,  es van blindar i van optar per crear les seves pròpies unitats, amb els 

seus comandaments i incorporar-se així a l’Exèrcit, la qual cosa va provocar tensions amb la resta de 

comandaments.   Es va donar el cas que el Govern havia enviat oficials sortits de l’escola per fer-se càrrec de les 

columnes, però aquestes s’oposaven rotundament a acceptar-los. No volien intromissions estranyes a les seves 

files  perquè molts d’aquests oficials pertanyien al PSUC o ERC, cosa que més endavant no van tenir més remei que 

acceptar[…] Molts vàrem demanar la baixa i d’altres no volien entrar a files a l’Exèrcit  i en mig d’un gran batibull 

es va demanar el relleu i vàrem ser substituïts per forces del nou exèrcit. Aleshores vàrem anar uns dies a 

descansar a un campament d’Híjar (Aragó) i vist el mal estat  de l’indret, sense aigua i amb molta calor[…] 

cadascú de nosaltres  ens en vàrem anar a casa, decidits a no tornar fins que la nostra lleva fos mobilitzada, ja 

que en aquestes columnes voluntàries no es feia altra cosa que labor de partit. 

     Vaig estar quatre mesos i mig7  a la 4ª  Centúria , Columna Ortiz, amb sofriments  propis de la guerra i moltes  

privacions, i veient el que jo ignorava quan em vaig fer voluntari:, que eren homes amb  falta de preparació,  que 

el govern català no ajudava en res al nostre esforç  contra el feixisme, i que massa sovint  la lluita no era contra 

l’enemic comú, sinó amb els altres partits del mateix bàndol”. 

                                                
7    Del 6 de novembre de 1936 al 24 de març de 1937. 
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      Només a seixanta quilòmetres de distància de les posicions republicanes ocupades per  la Columna Ortiz i la 

CNT,  en la qual hi havia enquadrat el  jove sadurninenc Josep Esteve al Front d’Aragó,  s’hi  trobava 

simultàniament l’escriptor i periodista britànic Eric Blair (1905 – 1950), conegut amb el pseudònim de George Orwell 

, el qual s’havia incorporat al bàndol republicà com un simpatitzant del POUM8,  a la zona d’Alcubierre, a la riba 

dreta de l’Ebre9. El seu testimoni d’aquelles jornades  recollit a l’obra Homenatge a Catalunya10 tot i ser molt 

diferent en l’aspecte militar de la narració d’Esteve, conté algunes qüestions complementàries.  Orwell comentava 

“Haig de dir,  de passada,  que en tot el temps que vaig estar a Espanya vaig veure molts pocs combats. Vaig ser 

al front d’Aragó des del gener fins el maig, i  entre el gener i les darreries de març en aquell front no hi passà res, o 

molt poca cosa […] Les coses que  normalment considerem més temibles en una guerra, poques vegades em van 

passar a mi. Mai cap avió no llençá cap bomba  prop meu; em penso que cap obús no esclatà mai a menys de 

cinquanta metres de mi, i només  una vegada vaig prendre  part en un combat cos a cos (cal dir que una sola 

vegada ja és prou i massa). Això sí,  sovint vaig trobar-me sota el foc granejat  de metralladores, però 

generalment a distància[…] Allà dalt,  a les muntanyes dels voltants de Zaragoza, tot plegat només es tractava  
                                                
8    El Partit Obrer d’Unificació Marxista, autodefinit com a marxista revolucionari 
      va elaborar una actuació i un pensament revolucionari  propi i autònom, en la  
     línia d'un socialisme democràtic internacionalista, oposant-se a l'estalinisme, 
     cosa que, el va portar a la il·legalització, la clandestinitat i la persecució.  
9    Va arribar a Barcelona el 26 de desembre de 1936 i es va incorporar  al  
     front d’Aragó el dia de Cap d’Any  de 1937. Va marxar de permís  a Barcelona  
     el  25 d’abril del mateix any. Va tornar al front  de la carretera de  
     Jaca ( Huesca) després dels Fets de Maig i el 20 d’aquell mateix mes va  resultar  
     ferit al coll. Un cop recuperat va estar altra vegada uns dies al front, però   
      finalment va decidir  tornar al Regne Unit amb la seva esposa a finals de juny  
      de 1937.  
10   ORWELL, George; Homenatge a Catalunya. Edicions Ariel. Barcelona, 1972,  
      p 40, 41, 44, 52, 110 i 111 
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d’una barreja d’avorriment i d’incomoditats que comporta la vida en un front en calma, una vida tant monòtona 

com la d’un oficinista ciutadà i gairebé igualment regular. Guàrdies, patrulles, excavacions; excavacions, 

patrulles, guàrdies. Al cim de cada  pujol, franquista o governamental, un grapat d’homes pollosos  cavant al 

voltant de llur bandera i procurant no pelar-se massa de fred[.……]     Però confesso que ,d’antuvi,  l’estat de les 

coses al front m’horroritzà. Com podia guanyar la guerra un exercit  com aquell? Això és el que deia tothom, 

llavors,i, tot i que era cert , al mateix temps era por raonable. Perquè, tenint en compte les circumstàncies, les 

milícies no haurien gaire millors del que eren. Un exèrcit modern, mecanitzat, no s’improvisa, i, i si el govern 

hagués volgut esperar a tenir trops ben ensinistrades, en Franco na hauria trobat cap resistència[…] 

Les difícils contrasenyes  que l’exèrcit utilitzava en aquella època éren una altra font de perill. Eren d’aquesta 

mena de contrasenyes tan empipadores  en les quals cal contestar a una paraula amb una altra. Generalment 

eren de naturalesa estimulant i revolucionària, com ara “Cultura – progrés” o “Serem -  invencibles”  i sovint als 

ignorants sentinelles els era impossible de recordar aquells mots tan elevats. Recordo que una nit la contrasenya 

era “Catalunya – heroica”, i un minyó camperol català cara – rodó que es deia Jaume Domènech em va 

emprendre tot torbat, i em demanà:  

      � Heroica, què vol dir heroica? 

Li vaig explicar que volia dir el mateix que valenta. Poc després, el minyó pujava com podia cap a la trinxera, en 

la fosca, i el sentinella li cridà: 

�Alto!  Catalunya!  

�Valenta�, cridà el Jaume,  convençut que deia el que havia de dir. 

Bang! 



 8 

Per sort, el sentinella errà el tret. En aquella guerra, tothom errava sempre el tret, quan era humanament 

impossible”[…] “ 

       L’important és que durant tot aquell temps que jo havia viscut isolat �perquè al front ens trobàvem gairebé 

completament  isolats  del món exterior; fins i tot del que passava   a Barcelona, no en teníem sinó una vaga idea� 

entre persones que , d’una manera àmplia però no pas inexacta, podríem considerar com a revolucionaris. Era el 

resultat  del sistema de milícies que al front d’Aragó no fou alterat radicalment fins cap el mes de juny de 1937.  Les 

milícies obreres , basades en els sindicats , i compostes, cada una, per persones que compartien aproximadament 

les mateixes opinions polítiques, produïen  l’efecte de canalitzar en un sol lloc el sentiment més revolucionari del 

país. Més o menys per atzar, jo havia anat a raure enmig  de l’únic comunitat  de volum considerable dins l’Europa  

occidental  on la consciència política  i l’odi contra el capitalisme eren tòniques més normals que llurs contràries. 

Allà, a l’Aragó, et trobaves entre desenes de milers de persones, la majoria, sinó tots, d’origen obrer que vivien en 

un mateix nivell i en un pla d’igualtat. En teoria la igualtat era perfecta, i fins i tot en la pràctica s’hi acostava força. 

Fins a cert punt podríem dir , sense mancar a la veritat, que viure en aquell ambient era  viure a l’avançada un tast 

del  socialisme; vull dir amb això que l’atmosfera mental que prevalia era la del socialisme. Moltes de les 

motivacions de la vida civilitzada �l’esnobisme, l’afany de diners, la por del superior, etc.� havien, simplement, 

deixat d’existir. La corrent divisió de classes havia desaparegut fins a un extrem gairebé impossible d’imaginar en 

l’aire mercantilitzat d’Anglaterra; allà només hi vivien els pagesos i nosaltres, i ningú no era amo de ningú. 

Naturalment, aquell estat de coses no podia pas durar. Fou, simplement, una fase temporal i local d’una enorme 

partida que s’està jugant en tota la superfície de la terra. Però durà prou per a produir efectes en tots els qui la van 

experimentar. Per més que en aquells moment la renegàvem, més tard ens adonàrem que havíem estat en 
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contacte amb una cosa insòlita i valuosa.  Havíem  viscut en una comunitat on l’esperança era més normal que 

l’apatia o el cinisme, on el mot “camarada”  responia a una autèntica companyonia i no a una ensarronada, com 

en la majoria de països. Havíem respirat els aires de la igualtat. Sé perfectament que ara  està de moda de dir que 

el socialisme no té res a veure amb la igualtat. En tots els països del món  una enorme tribu de politicastres i 

d’elegants professorets  estan enfeinats “demostrant” que el socialisme no vol dir altra cosa  que un capitalisme 

d’estat planificat, que deixa  intacta la motivació de l’interès personal. Però sortosament també existeix una visió 

del socialisme  completament diferent d’aquesta. Allò que atreu  els homes  corrents cap al socialisme i fa que 

estiguin  disposats a jugar-s’hi  la pell, la “mística”  del socialisme, és la idea de la igualtat; per a la vasta majoria 

del poble, el socialisme vol dir  una societat sense classes o no vol dir res. I és ací on aquells pocs mesos passats  a 

les milícies  van ser valuosos per a mi. Perquè les milícies espanyoles, mentre van existir, van ser una mena de 

microcosmos d’una societat sense classes.” 

       Durant aquells quatre primers mesos de 1937  la vida local a Sant Sadurní va ser molt activa,  gràcies a la 

iniciativa de l’ajuntament encapçalat per Salvador Colet Vidal, d’Esquerra Republicana Federal. La situació d’atur 

forçós molt estès i la presència de refugiats obligava  fer un pressupost  municipal d’emergència  per atendre 

aquestes necessitats i es va proposar l’aplicació d’un impost de 0’05 pessetes per a cadascuna de les ampolles de 

xampany elaborades a la Vila; un altre que pretenia el cobrament de lloguers i censos als titulars d’immobles 

considerats faceciosos  i un tercer impost en forma d’aportacions voluntàries o donatius. Aplicant en sentit comú  i 

atenent bàsicament criteris de comunicació i proximitat es va  iniciar la tramitació  de l’annexió a Sant Sadurní 

dels nuclis de població de Sant Jaume Sesoliveres, la Fortesa  i Can Canals, totes ells corresponents al terme de 

Piera.  Els arguments a favor que es van utilitzar en el ple municipal del 8 de gener de 1937 éren prou convincents. 
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El 20 de gener es va constituir per decret un nou consistori format per   tres representants de la CNT ( Francesc 

Viladoms Sabaté, Josep Casas Borràs i Leandre Raurich Gelabertó); tres en representació d’Esquerra Republicana 

Federal, adherida a Esquerra Republicana de Catalunya ( Miquel Bruna Vilà,  Antoni Huguet Carol i Salvador Colet 

Vidal); dos del Partit Socialista Unificat de Catalunya i de la Unió General de Treballadors ( Pere Esteve Llopart i Lluís 

Benaiges Pedrola) , un en nom del Sindicat Agrícola adherit a la Unió de Rabassaires ( Josep Serradell Arnán) i 

dues places pendents d’adjudicar. Per una majoria de vuit vots a favor i un en blanc va ser escollit alcalde Josep 

Casas Borràs (CNT) , en substitució de Salvador Colet (ERF).  

          La proposta de l’impost municipal  de 0’05 pessetes sobre cada ampolla  de xampany va  ser debatuda pels 

representants de les empreses col·lectivitzades i reformulada i aigualida en el sentit d’aplicar només 0’01 pessetes 

per cada ampolla de xampany gasat i 0’02 pessetes per les de cava, però amb la indicació de destinar  el 10 % 

dels recursos  recaptats a publicitat del producte i persecució del frau i el 90% restant a finalitats de caràcter 

municipal.  L’enfrontament amb la companyia elèctrica FASA col·lectivitzada,  que s’havia apropiat de la 

Cooperativa Elèctrica Sadurninense, es va tornar a suscitar amb motiu  de la pretensió de FASA de cobrar la llum 

que subministrava  de franc al quiròfan de l’hospital local , el qual gaudia d’una exempció atorgada 

oportunament per la cooperativa. Per resoldre la situació, el febrer d’aquest any l’ajuntament inicià la 

municipalització de l’enllumenat públic i privat  �i també de la producció de força motriu contínua�  així com  del 

Servei d’Aigües.  

         Els rabassaires de can Guineu,  que  majoritàriament continuaven conreant les mateixes terres d’abans,  van 

haver de fer front al pagament de les corresponents contribucions territorials, la qual cosa va generar una certa 

polèmica. Les Joventuts Llibertàries del poble van encetar un debat sobre l’eventual prohibició del ball i dels jocs 
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de cartes ( a excepció del billar, dels escacs i les dames) en les circumstàncies bèl·liques del moment, demanant 

que l’ajuntament  intervingués. Es tractava d’un plantejament amb  un rerafons ètic, que va derivar en la creació 

d’una comissió d’estudi i dictamen.  

          Les conseqüències de trobar-se a la reraguarda van determinar que el municipi hagués d’acollir cent 

cinquanta refugiats provinents de zones en guerra  i facilitar-los allotjaments i manutenció. Així es va decidir  que 

els cinquanta primers  provinents de la zona de Madrid s’instal·lessin a can Guineu i també els bascs que van 

arribar després. Tanmateix es va començar a plantejar el risc que corria l’alumnat de l’antic Col.legi del Carme, 

donada la seva proximitat amb l’empresa de cal Benach,  la qual podria esdevenir un objectiu dels bombardeigs 

nacionals.  Es va organitzar una recapte de fons destinats a la Creu Roja i als Hospitals de Sang. En total es van 

recollir 3.278’25 pessetes, desglossades com segueix: els treballadors de l’empresa  col·lectivitzada Codorniu van 

aportar 1000 pessetes; el taquillatge d’un concert de Música  a càrrec de la Banda Municipal de Barcelona, 

1.431’75 pessetes; i la recapte pública efectuada per la joventut, 846’50 pessetes. 

          A mitjans de març es va produir una crisi a l’ajuntament quan de forma simultània els representants  de la 

Unió de Rabassaires, d’ERC  i del PSUC van dimitir dels seus càrrec adduint que el grup municipal de la CNT 

bloquejava les seves iniciatives en matèria de municipalitzacions. Des del 20 de març fins el 30 d’abril l’alcalde 

Salvador Colet va gestionar l’ajuntament  només amb els dos regidors del seu partit, Leandre Raurich i  Francisco 

Viladoms. I no es pot dir que no vagin anar per feina: van començar a negociar amb la Companyia Telefònica la 

instal·lació d’una central manual al poble,  van liquidar l’empresa col·lectivitzada Baqués, van suprimir les quotes 

que es cobraven als veïns per a subvencionar  els obrers aturats: van destinar tot el pa que es consumia  en una 

jornada al poble i altres queviures als defensors de Madrid, van prosseguir els tràmits per a la municipalització de 
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l’aigua i l’enllumenat públic, van donar instruccions  en relació a les sirenes que calia activar en cas d’amenaça 

de bombardeig i van traslladar l’alumnat del col·legi de les monges �a tocar de la fàbrica Z de cal Benach�  a la 

Plaça Nova;  van començar a estudiar quines caves eren les més adequades per a ser utilitzades com a refugis 

per a la població civil, van atendre les peticions de locals socials per part de la Unió General de Treballadors, les 

Joventuts Llibertàries i les Joventuts Socialistes Unificades, van autoritzar el bescanvi de dues centes caixes de 

xampany Delapierre per farina i van ordenar que a  tots els gossos que sel’s enxampés sense el corresponent 

morralet sel’s donés la bola11. Finalment, per tal de pal·liar l’escassetat de moneda fraccionària  es va autoritzar  

una primera emissió  de deu mil vals de pesseta i cinc mil de cinquanta cèntims, vàlids exclusivament dins el 

terme municipal de Sant Sadurní12. A finals de març de 1937 van ser cridades a files les lleves de 1932 i 193313, en 

total 58 joves sadurninencs.  

       Joan Casanovas Maristany, el sadurninenc que presidia el Parlament de Catalunya,  des del seu exili voluntari, 

va concedir una entrevista  el 16 de març de 1937 al periodista  Henry Philippon del diari l’Indépendent de 

Perpinyà per intentar que el seu silenci es pogués confondre amb una complicitat amb  la situació a l’interior de 

Catalunya. En una de les seves respostes més compromeses  va dir: “Remarqueu que no ignoro com és difícil de 

lluitar contra la il·lusió infecunda de certes masses. No ignoro tampoc la prudència que hauria calgut desplegar 

per donar a aquestes masses el sentit de les realitats. Sobretot, reteniu que en aquest domini hauria calgut anar de 

pressa. I els dirigents del meu país, per a acomplir aquesta tasca necessària, s’han acordat, negligentment, un 

                                                
11   Una piloteta de carn metzinada.  
12   A l’hora de la veritat però  es van imprimir 11.500 vals d’una pessetes i  
     7000 de cinquanta cèntims.  
13   Veure la llista  nominal  al capítol d’Annexs 
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termini excessiu. El crit d’alarma que vaig proferir al començament, guarda tot el seu valor. Deia en efecte:  la 

manca d’autoritat afavoreix el feixisme. I per veritable feixisme entenia no el que s’imposa per la insurrecció 

militar, sinó aquell en el qual un poble malmenat i decebut creu veure el salvador de la seva dissort i de les seves 

decepcions. Per evitar tot això parlo avui, per evitar aquesta terrible cosa contra la qual tota la meva vida es 

revolta 

Durant vint-i-cinc anys he defensat la llibertat dins de la Democràcia i la Justícia, idees que m’han fet conèixer 

diverses vegades la presó, l’exili i la desgràcia. No renego de res, però us ho dic clarament: si en altre temps he 

estat l’advocat dels anarquistes quan aquests es trobaven acorralats i perseguits fora de tota justícia i de tot 

respecte humà, no ho seria avui quan tracten d’imposar-nos una dictadura. Sí; continuo fidel a la Llibertat, a la 

Democràcia, a la Justícia. Aquestes idees que avui hom desacredita i que a desgrat de tot continuen essent, per a 

mi, les vertaderes guies de la dignitat humana, i la salvaguarda irreemplaçable de la civilització occidental. 

Catalunya no pot acceptar de portar la careta que li han imposat gent que no és catalana ni per la raça ni per 

l'esperit. Per la seva estructura íntima, per les seves condicions físiques, a Catalunya li repugnen tant el comunisme 

i el feixisme, els quals desconeixen el valor intrínsec de l’individu, com l’anarquisme que nega els lligams de la 

sang i de la Història[...]”. 

  El dia de Sant Jordi, Casanovas va publicar aquest manifest en el qual  denunciava la deriva del govern de 

Catalunya :  “ Catalans: durant els darrers anys he agafat el costum d’adreçar-me a vosaltres en aquesta diada i 

no el sé ni el vull perdre. Maragall, el nostre poeta, tenia raó quan deia que aquesta diada fa olor de roses i olor de 

pàtria. Per a mi, aquest doble perfum no s’ha esvaït ni ha minvat gens. A través de totes les distàncies, per damunt 

de tots els canvis i convulsions, el segueixo amb la mateixa intensitat que en altres èpoques més assossegades 
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que la nostra.  Heus ací la primera cosa que volia dir-vos a tots i especialment als catalans que, en un moment de 

confusió d’idees i de sentiments, puguin haver arribar a dubtar de la virtut del seu catalanisme. 

No, estimats compatriotes: el catalanisme no sols no té la culpa de cap dels desastres que han caigut sobre la 

nostra terra, sinó que és la nostra única penyora de salvació. Cap dels perills que volten la nostra pàtria, cap dels 

mals que està patint, no són imputables a un excés de catalanisme, sinó, precisament a una manca de 

catalanisme. 

I no dic això per provar de fer una frase agradable; sinó per expressar amb tota l'exactitud de què soc capaç 

una idea que cada dia arrela més profundament en el meu esperit. ¿Creieu, per ventura, que si l’amor a 

Catalunya cremés de debò en totes les consciències, ocorrerien els excessos suïcides que tots deplorem? 

Imagineu que si la sensació de plena responsabilitat que sols pot néixer del fet de sentir-se membre d’un veritable 

poble, d’una veritable nació amb interessos comuns i permanents, dominés els actes dels homes que dirigeixen 

els grups i organitzacions, presenciaríem abusos i pensades que no fan sinó entrebancar la formació del nostre 

exèrcit, comprometre el nostre crèdit a l’estranger i sotmetre la població a una colla de vexacions inútils? Podeu 

concebre tan sols que en una terra mitjanament patriota, es drecessin pancartes insolents que demanen una 

mena de Saint-Barthélemy de tots els bons catalans? 

No, us torno a dir amb totes les meves forces; no us avergonyiu pas del vostre catalanisme. Al contrari: 

cerqueu en l'exaltació d’aquest sentiment immortal les energies necessàries per a vèncer els enemics de dins i els 

de fora, que per molt diferents que semblin i per molt contradictòries que ens apareguin llurs doctrines, en el fons 

són els mateixos. 
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Si analitzem amb una mica de serenitat els esdeveniments, veurem, en primer lloc, que Catalunya no ha 

buscat, ni menys merescut, la horrible prova a què s’ha vist precipitada, arrossegada, per la sublevació militar. Feu 

memòria. Dins una Espanya inquieta, malcontenta, plena de conflictes, la nostra terra abans del 19 de juliol, per 

contrast, feia el paper d’un oasi. Hi havia famílies que, fugint d’Andalusia, Madrid o Extremadura, venien a 

Barcelona a cercar un recés de calma. Hi havia capitalistes que hi venien a dipositar llurs cabals. I fins alguns 

diaris estrangers havien arribat a insinuar que davant el desordre en què s’enfonsava el centre i el sud d'Espanya, 

la Catalunya autònoma reivindicaria una plena sobirania, com a mesura de precaució i de defensa... Recordeu-

ho, recordeu-ho: era aquest el contrast que es produïa a Espanya darrerament, abans del 19 de juliol. 

I ve el 19 de juliol i la rebel·lió militar esclata a Catalunya amb la mateixa insensatesa que a Extremadura o a 

Andalusia. Som tractats de la mateixa manera nosaltres, que no tenim plantejats problemes anacrònics de tipus 

feudal, que aquells que per fatalitats històriques o per incapacitats polítiques es trobaven acarats a la tragèdia. La 

Catalunya d’aquells mesos que precediren la rebel·lió militar no era certament una bassa d’oli; però no tenia altres 

neguits ni altres dificultats que els que són normals avui a qualsevol país d’Europa i que, per això mateix, podien 

perfectament haver trobat solucions pel camí de la conciliació i sota l’imperi de l’autoritat. 

      Heus ací un primer punt a tenir ben present quan es vol judicar el paper que ha jugat Catalunya dins la guerra 

civil espanyola: aquesta convulsió violent i estúpida no estava dins la seva trajectòria. És un tràgic present que ens 

ha vingut de terra endins, tal vegada a l’hora que menys el mereixíem. 

Ara bé: un cop precipitats en la guerra civil per uns militars que no tenien, que no podien tenir, cap greuge 

especial contra nosaltres, equina ha estat l’actuació del catalanisme? 
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Ah! jo us asseguro que els seus pecats són més d'omissió que no pas d’acció. La falsa idea que el patriotisme 

pot fer nosa en cap mena de contingència, ha dut molts catalanistes a posar sordina a llurs sentiments. D’altres, 

imbuïts d’un internacionalisme verbalista, han cregut que havien de desar els ideals que havien il·luminat la seva 

joventut. 

Un doble error!  Cap avenç no s’ha consolidat, ni es consolidarà a Catalunya si no descansa sobre la pedra 

granítica del sentiment nacional. ¿Per què? Doncs, perquè aquest sentiment ens obliga com cap altre a superar les 

petites misèries i els petits interessos i a considerar la col·lectivitat en el seu conjunt, amb un passat i un 

esdevenidor, amb uns records i unes esperances comuns. 

I mentre els catalanistes, creient complir un deure lamentable o sucumbint a una trista timidesa, recollien els 

plecs de la nostra bandera, hem vist com gent audaç i sense escrúpols, pretenien cobrir tot el nostre territori amb 

coloraines estridents que han tingut la virtut de refredar les simpaties que teníem a l'estranger i de dividir i subdividir 

les energies del nostre poble. 

Fixeu-vos-hi bé: han estat precisament els qui, girats d’esquena a Catalunya, més parlaven 

d’internacionalisme, els que han creat més dificultats d’ordre internacional. Nodrien la il·lusió pueril, la il·lusió que 

jo vaig cuitar a denunciar en el meu discurs del dia 18 d'agost, que en un territori reduït, mancat de primeres 

matèries, ficat en un angle vital de la Mediterrània, podrien realitzar els assaigs que els donés la gana, prescindint 

en absolut del paper de les grans potències europees. I quan els responsables d’aquesta temptativa 

descabellada, que vaig tornar a denunciar el dia 13 de setembre en el míting del Gran Price, varen començar a 

topar amb la dura realitat que no tolera que s'emprengui la transformació econòmica d'un país en guerra com si 

es tractés d’un joc d'infants,. Sabeu quina ha estat la seva única esperança? 
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Doncs, jo us ho diré: els que insensatament han desballestat l’organització de Catalunya sense tenir la força ni 

la competència necessàries per a reorganitzar-la, els que han extraviat la massa obrera en un carreró sense 

sortida, així que s’han adonat de llur fracàs no han tingut altra fal·lera que la de provocar la guerra mundial! 

Perquè creien potser que d’una guerra mundial en sortiria una Catalunya nova i forta? jNo! No arribava tant amunt 

la seva follia. Ells saben que d’una guerra mundial no sap ningú el que en podria sortir, llevat de la ruïna i la misèria 

de tots els que hi prenguessin part... Ells volien i demanaven una catàstrofe colossal, enorme, monstruosa sols 

perquè servís de tapadora a la confusió que ells havien provocat dins de Catalunya. Volien que es calés foc a la 

casa per dissimular les malifetes i les turpituds que havien perpetrat en una de les seves cambres. 

Per fortuna, no tots els pobles d'Europa estan a la mercè d’homes sense seny i sense patriotisme. Les 

democràcies, fidels a llurs principis pacifistes i dotades d’una clarividència exemplar, no han volgut ni volen la 

guerra. Han fet grossos sacrificis d’amor propi, han extremat llur vigilància i llur sentit, per tal d’evitar-la. Les grans 

democràcies saben que la guerra que submergiria el món en una misèria i un desordre espantosos, sols interessa 

als règims totalitaris, feixistes, ficats en experiències absurdes i que s’estimen més un suïcidi sagnant que no la 

confusió del seu tràgic error. 

On és aquell seny català que en tantes ocasions s’ha volgut convertir en virtut característica de la nostra raça? 

Enmig del remolí de les passions ens cal retrobar-lo. Cal que refem aviat la confiança en nosaltres mateixos i 

que, per damunt dels egoismes i dels deliris, prevalgui el nostre sentit tradicional. 

Girem els ulls al President Macià que va personificar amb un esclat incomparable l’ideal del polític català, més 

ben dit, l’ideal del patriarca i del cabdill del nostre poble. ¿Era un home ambiciós? Sens dubte; puix que sentia la 

noble ambició de realitzar els ideals catalanistes i democràtics que havien inspirat tota la seva vida. ¿Tenia orgull? 
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Sí; tenia aquella mena d'orgull que no s’alimenta de baixes passions, sinó que és una pura exaltació de la dignitat i 

que, per això mateix, obliga a tothom a inclinar-se amb respecte. 

 Es parla molt i molt de l’encís misteriós de Francesc Macià! És un fet que la seva venerable figura irradiava una 

inexplicable, una indefinible simpatia. Però no és menys evident que al costat d’aquesta qualitat de mena 

imponderable, el President Macià en posseïa d’altres que no tenien res de misteriós, ni d’indefinible, qualitats que 

es poden enumerar i explicar perfectament. La seva honorabilitat, la seva ferma lleialtat que aconseguia 

col·laboracions i desarmava suspicàcies, el seu esperit de sacrifici, el seu coratge, el seu sentit de 

responsabilitat...» Totes aquestes qualitats concretes i admirables, posades incondicionalment al servei de 

Catalunya, varen menar-nos, des de la proclamació de la República Catalana, que fou obra seva, fins a 

l’aprovació de l’Estatut... Ah! jo us ben asseguro que el trajecte que va de la República del 14 d’abril a l’Estatut tan 

laboriosament aprovat per les Corts espanyoles, no fou un trajecte planer i sense perills. Més d’un cop vàrem estar 

frec a frec de la catàstrofe. Però ell, el President Macià, amb la seva autoritat moral, amb el seu instint polític, i 

sobretot amb la confiança que inspirava a tothom, ens en va salvar. 

Penem-lo per model i per guia fins allà on abastin les nostres forces. No en podem trobar de millor. Procurem 

treure tots els ensenyaments possibles de la seva herència, de la seva herència que no és pas la successió en el 

poder, sinó la projecció del seu esperit a través dels homes i de les generacions. 

Haureu sentit a dir molt sovint:  ¿Què hauria ocorregut si el dia 19 de juliol hagués estat viu el President Macià? 

Totes les suposicions que volen reemplaçar els fets històrics són arriscades. No obstant, jo m’arrisco a assegurar 

que si el dia 19 de juliol de 1936 hagués estat viu el President Macià, els esdeveniments haurien agafat tot seguit un 

altre caire, una altra direcció. ¿Quina direcció? jAh! en aquest terreny no són possibles gaires precisions, però sí 
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que es pot afirmar sense temeritat que Francesc Macià, dotat d’una visió claríssima dels prestigis de l’autoritat amb 

què Catalunya l’havia investit, no hauria consentit que aquesta autoritat patís cap mena d’afront. I amb la mateixa 

assegurança pot afirmar-se també que la seva formació i el seu instint no l’haurien fet caure en el pueril error de 

tolerar que es fes la guerra sense subjectar-se a les regles immutables de la guerra... Aquest error que jo, sense la 

seva autoritat, però amb tota la bona fe del qui sent la responsabilitat de l’hora, preveia en el meu discurs del 28 

de juliol, la vaig denunciar també públicament en el meu discurs del dia 18 d’agost passat, quan demanava 

disciplina militar i unitat de comandament, exèrcit regular i competència tècnica... 

No. Estigueu-ne persuadits. Si el President Macià fos viu no ens trobaríem, després de nou mesos de guerra, 

amb la vergonya de veure que des de València proven de retirar de mans de la Generalitat la direcció de les 

operacions en el front d’Aragó. 

Una ironia fàcil i segurament poc meditada va apoderar-se de les idees socials del President Macià i va provar 

de posar-les en ridícul. Però, passen els anys, es multipliquen les experiències revolucionàries i les experiències 

reformistes i aquella idea tan racialment catalana, tan llatina, tan assenyada, segons la qual calia una política que 

cuités a estendre els beneficis de la petita propietat individual a un nombre creixent de famílies, no passa de 

moda, sinó que és represa per polítics eminents, en països que van al davant de l’evolució econòmica. 

Entre els enormes inconvenients que ha tingut durant aquests nou mesos de guerra el predomini del 

dogmatisme anarquista, hi ha una cosa que podem anotar com un avantatge: s’ha demostrat, d’una manera 

aclaparadorament pràctica, que les agrupacions humanes que volen prescindir del sentiment de pàtria i suposen 

que un individualisme exaltat i sense control és prou per relligar les voluntats, són incapaces de crear res positiu, ni 

en la reraguarda ni en el front de combat. Fracassen com a renovadors socials, fracassen com a homes de 
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combat. Resulten, si voleu, un gegant per destruir, per esparverar i per fer nosa, però no són sinó un pigmeu per 

edificar ni que sigui una barraca. 

Ah! fóra bona que precisament en una lluita perillosa i acarnissada contra el feixisme, que pren com a base de 

les seves exaltacions el sentiment de pàtria, nosaltres que ja en tenim un d’autèntic, al qual devem la millor part de 

la nostra renaixença, cuitéssim a arraconar-lo com si fos una rèmora o una feblesa! 

 No cal que vinguin els falangistes de Burgos o de Sevilla, a ensenyar-nos a còpia de terrorisme, en què 

consisteix el sentiment de pàtria. Som nosaltres, els vells catalanistes republicans, formats en una escola que té un 

segle d'existència, els que en podem donar lliçons a ells!» Amb l’inestimable avantatge que el nostre sentiment 

patriòtic ha crescut pausadament, amb la naturalitat i amb el ritme amb que creixen les plantes sanes, i damunt 

del seu terrer propi, mentre que el patriotisme que voldrien imposar-nos els falangistes de Burgos o de Sevilla, no 

fóra sinó una planta exòtica i parasitària, arrelada per força i adobada amb tota mena de violències. 

 Només el nostre patriotisme català, orejat pels vents de la Llibertat i de la Democràcia, vents compatibles amb 

la major suma de dignitat humana, podrà donar-nos l'energia suficient per a vèncer les nostres discòrdies i per a 

vèncer els nostres enemics. 

És això tot el que volia dir-vos en aquesta diada que els catalans ens hem avesat a considerar com una festa 

nacional i que commemora, en una de les seves darreres metamorfosis, el mite etern de la intel·ligència i la força 

de l’esperit donant mort al drac de les males passions i dels baixos instints”.  

           A principis de maig l’ajuntament  de Sant Sadurní estava format per l’alcalde Josep Casas Borràs (CNT) que 

ja s’havia recuperat del seu accident laboral i d’una malaltia;  dos regidors més de la CNT, Josep Ràfols Vidal i 
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Josep Gestoso Granados; Daniel Forns Torelló, Jaume Marigó Mas  i Pere Varias Gibert d’ERF i  sense els 

representants de la Unió de Rabassaires i del PSUC. Aquestes absències en van mantenir fins el 28 de juny.   

            La voluntat decidida del govern de la Generalitat de controlar l’ordre públic al Principat va desencadenar 

els anomenats Fets de Maig. A favor  d’aquesta pretensió s’hi va situar el PSUC (que tenia darrera seu tota la 

influència de la Unió Soviètica, la única potència que recolzava la República),  i en contra es van  alinear la CNT i 

el POUM. 

           “ Tothom que ha fet dues visites a Barcelona durant la guerra en un interval de dos mesos �explicava 

George Orwell a Homenatge a Catalunya14 quan va tornar a la ciutat  a finals d’abril , després de cent quinze dies 

al front d’Aragó� ha pogut observar els canvis extraordinaris que s’hi produïren. I cosa curiosa, si hi havien estat, 

primer el mes d’agost i després pel gener, o, com jo, primer pel desembre i després per l’abril, tots deien el mateix: 

que l’atmosfera revolucionària  s’havia esvaït. És indubtable que a qualssevol que hagués estat allà per l’agost, 

quan la sang encara no era ben seca pels carrers  i les milícies es trobaven  aquarterades en els millors hotels, 

Barcelona, pel desembre, li devia haver semblat  burgesa; per a mi, acabat  d’arribar d’Anglaterra, era unia ciutat 

d’obrers , en un grau superior al que jo  mai hagués cregut possible. Ara la marea havia reculat. Tornava  ser una 

ciutat normal, una mica encongida i atrotinada per la guerra, però sense cap senyal  exterior de predomini 

obrer[…]. Perquè sota l’aspecte superficial de la ciutat, sota el luxe i la misèria creixent, sota l’aparent alegria dels 

carrers amb llurs parades de flors, llurs banderes multicolors, llurs cartells de propaganda i llurs atapeïdes multituds, 

hi havia un sentiment horrible, inconfusible , de rivalitats i odis polítics. La gent de tots els matisos d’opinió deia, 

premonitòriament¨” No trigarà a haver-hi soroll”. El perill era ben simple i intel.ligible  . Era l’antagonisme entre els 
                                                
14    Ob.cit.p 122 
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que volien que la revolució prosperés i els que volien frenar-la o evitar-la, és a dir, entre els anarquistas i els 

comunistes. A aquelles altures , a Catalunya  no hi havia altre poder que el del PSUC i els seus aliats liberals. Però 

contra aquest poder hi havia la força incerta de la CNT, menys ben armada i menys segura del que volia que els 

seus adversaris, però poderosa a causa  del nombre dels seus membres i del predomini en  diverses indústries 

claus. Donat aquest alineament  de forces, la topada  era inevitable. Des del punt de vista de la Generalitat  

�controlada pel PSUC� el primer que calia fer per a assegurar la seva posició era arrabassar les armes  de les 

mans dels obrers de la CNT. Com ja he indicat abans, la decisió de dissoldre les milícies era, en el fons,  una 

maniobra que tendia a aquest fi[…]”     

        El detonant de l’enfrontament va ser la petició per part del president Companys que la CNT - FAI renunciés al 

control de la central que la companyia telefònica tenia a la plaça de Catalunya tota vegada que els obrers que 

l’havien col·lectivitzat i que la gestionaven eren d’obediència anarquista.  Vista la negativa a abandonar aquelles 

instal·lacions considerades estratègiques  el govern de la Generalitat hi va enviar les seves dotacions d’ordre 

públic a les quals immediatament  es van afegir milicians del PSUC, d’Estat Català  i de la UGT. L‘enfrontament a 

trets a la plaça de Catalunya  entre forces del mateix bàndol, unes a  l’exterior i altres a  l’interior de la Telefònica,   

es va estendre per tota la ciutat i per tot Catalunya  i va ocasionar cinc-cents morts i mil ferits, però sobretot  va  

debilitar el bloc republicà i va provocar una profunda divisió entre els que volien primer fer la revolució  guanyant  

la guerra i els que volien guanyar la guerra i després fer la revolució. L’enfrontament  que va ser controlat per sis 

mil guàrdies d’assalt enviats des de València va ocasionar la desaparició definitiva de les milícies i l’integració de 

llurs membres en l’Exèrcit Popular;  la persecució dels militants del POUM i en alguns casos, com el d’Andreu Nin, el 

seu assassinat per encàrrec de Stalin; la substitució del president del govern de la República Francisco Largo 
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Caballero (1869 – 1946) per  Juan Negrín López (1892 – 1956) , la sortida de tots els ministres anarquistes del govern 

de la República i una major supeditació de Catalunya  als interessos del nou govern republicà.  

        El sadurninenc Eusebi Budí15  de la CNT  explica a les seves memòries   escrites el 1995 com es van produir els 

esdeveniments d’aquelles jornades, contraris a la tònica general: “ A Sant Sadurní teníem [ es refereix als 

anarquistes de la CNT]  la sensació que estàvem tornant a viure els primers dies de l’alçament militar del 18 de 

juliol de 1936, però encara més advers, perquè teníem d’estar atents a dos fronts, amb menys personal disponible. 

Dos fronts  a la pròpia reraguarda contra la txeca russo-espanyola16 i contra els franquistes. En realitat allò que més 

diferenciava  el 18 de juliol de 1936 i el 3 de maig de 1937 era que en aquesta  segona ocasió els milicians no 

sortíem de cal Guineu17 sinó de la torre de cal Mota18,  i anàvem  sense la granota característica,  amb roba 

corrent de carrer […] Un cop vàrem tenir controlats els quatre accessos a la població vàrem anar a fer una visita 

de cortesia a la seu del  PSUC, a cal Formosa del carrer Cavallers. Els qui hi vàrem trobar no van oferir cap mena 

de resistència a l’inesperada visita. Vàrem escorcollar l’immoble i la requisa va resultar molt positiva, tot i que 

havent passat tant temps des d’aleshores no pugui ser del tot precís: vuit mosquetons, tres caixes de bombes i 

alguna pistola. Estaven tant segurs d’ells mateixos que no van tenir la prevenció d’amagar-ho tot en una casa  

particular[…] Vàrem sortir del local sense molestar a ningú, però els caps havien desaparegut amagant-se a la 

Pedrera de Barcelona. Uns dies abans, amb grans  cartells publicitaris que es van enganxar a les parets del poble  

havien difós la consigna “Les armes llargues, al front”. Però, i les seves? Les seves les tenien a la reraguarda 

                                                
15  Nascut el 1921,  només tenia per tant quinze o setze anys.  
16  Es referia al PSUC. 
17  On s’havia instal.lat el Comitè de Milícies Antifeixistes  
18  Local de les Joventuts Llibertàries  
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preparades per a  l’endemà de la contrarevolució, una juguesca molt suada per a nosaltres que ja  l’havíem llegit 

infinitat de vegades als  llibres d’història de la revolució russa”. 

       Una conseqüència d’aquest conflicte en l’àmbit local va ser l’intent de linxament   del regidor Pere Esteve 

Llopart del PSUC, el Pere Valent,  no se sap ben bé si per part d’un escamot de militants de la CNT o del POUM, o 

d’una barreja de tots dos.  En un trajecte de ferrocarril entre Sant Sadurní i Barcelona,  abans d’arribar a Gelida, 

Esteve  se’n va adonar que dos grups armats avançaven cap a ell  a l’interior del vagó en actitud amenaçant, l’un 

pel davant i l’altre pel darrere. Quan es disposaven a  disparar les seves armes, Pere Esteve es va treure la seva 

pistola, va ferir greument a dos dels qui pretenien atemptar contra ell i es va llençar  per la finestra daltabaix del 

vagó, rodolant per un terraplè, mentre la resta d’integrants de l’escamot disparaven també les seves armes 

infructuosament. Segons la seva versió dels fets   �explicada personalment al sadurninenc Ramon Amposta durant 

la seva estada a Caracas (Veneçuela)� , també li van etzibar un parell de bombes de ma que ni el van tocar . 

Pere Esteve freqüentava aleshores la seu del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), a l’Hotel Colón de la 

Plaça de Catalunya. Mai es va aclarir el perquè d’aquell atemptat i no s’ha pogut contrastar la versió èpica i 

novel·lesca d’Esteve amb cap altra. Probablement la iniciativa d’assassinar-lo , si és que va ser real,  es va originar 

en instàncies supralocals, ja que en les memòries de Budí  no se’n parla, ni de refiló. Sí que Budí   hi comenta que 

ell es va haver d’amagar una temporada a Barcelona mentre a Sant Sadurní , Pere Esteve i Ernest Roca,   del PSUC,  

l’estaven buscant.  

       A finals d’estiu de 1937, quan Budí va tornar a casa seva , i sempre segons les seves memòries , situa en 

present i en primera persona la seva detenció i empresonament:  “ M’estic  preparant per a tornar al mateix lloc de 
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treball d’abans19,  que començo a les vuit. Escolto com truquen a la porta i la meva germana gran  va a obrir. Una 

veu d’home que no conec pregunta per mi i ella el fa entrar. Quan me’n adono, nou intrusos s’apoderen de la 

situació, un policia secreta i vuit  guàrdies d’assalt. El policia secreta és el que  parla i el que dona ordres als seus 

subordinats. Porta a la ma dos fulls de paper mecanografiats. Em pregunta el meu nom, sens dubte per assegurar-

se de que jo sóc la persona que busca. Aleshores el policia  secreta em   lliure un dels dos fulls que porta a les 

mans. El llegeixo amb cura, però només veure el membret ja entenc d’on ve:  es tracte d’una ordre del Jutjat de 

Primera Instància autoritzant un registre al meu domicili. Quan l’acabo de llegir li dic al policia secreta que faci la 

seva feina. 

     Mentre els guàrdies d’assalt,  després de rebre l’ordre del seu superior, comencen a registrar la casa, el policia 

secreta em lliure el segon full de paper mecanografiat. Aquest document m’afecta directament; és l’ordre de 

detenció contra mi expedida per l’autoritat judicial. Els guàrdies continuen la seva feina però no són gens curosos. 

Cada calaix que regiren el buiden a terra. Tot queda allí terra escampat i trepitjat, tal vegada perquè aquest sigui 

el mètode que han après   de la seva superioritat, amb una forma de procedir ben arrelada. 

       Un cop acabat el registre sense trobar res, el policia secreta m’ordena que l’acompanyi. Sortim al carrer   en 

formació; el policia secreta obre la marxa i a mi en situen al mig de les quatre parelles de guàrdies. Tots els veïns 

observen l’espectacle des de les finestres de casa seva. A la porta de casa hi ha tres cotxes estacionats. El policia 

secreta m’indica el camí i jo pujo al cotxe del mig  instal·lant-me al seient del darrera amb un guàrdia a cada 

banda.  El policia secreta es situa al davant, al costat del xofer. Els tres cotxes es posen en marxa amb direcció a  

Sant Pau d’Ordal i les costes del Garraf amb destinació desconeguda, molt probablement la Jefatura de Policía de 

                                                
19   A la Cooperativa Confederal de la CNT, instal.lada al temple parroquial. 
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la   Via Laietana  de Barcelona. Efectivament, allí acaba el trajecte. La Jefatura de Policia  es troba  plena de gom 

a  gom de presos com a conseqüència dels esdeveniments de maig, dormint a terra en els passadissos que porten 

als sòtans de l’immoble. Estic tres dies allí completament incomunicat. 

[...] Són les vuit del matí quan sortim en dos camions amb destinació desconeguda. El trajecte és molt curt i acaba  

a la presó Model de Barcelona. Em toca la cel·la 147 on ja hi trobo tres detinguts de la CNT.[...] Em porten al Palau 

de Justícia en companyia de nou presos més. La defensa actua tal i com havíem establert. Entro al tribunal com a 

pres i una hora després  en surto com un home lliure”.  

       Aquesta versió de Budí planteja alguns interrogants i donaria  peu a dues hipòtesis versemblants. Sembla força 

desproporcionat que aquest incident que s’inicia amb la detenció  de Budí a casa seva i acaba davant un tribunal  

després de passar per la presó Model, sigui conseqüència  exclusiva de la seva participació efectiva en l’escorcoll 

de la seu del PSUC sadurninenc durant els Fets de Maig. Només per això haurien denunciat, empresonat i jutjat a 

un jove de quinze o setze anys? Hi va haver altres detencions simultànies al poble?20  En canvi, si donem 

versemblança a l’atemptat contra Pere Esteve Llopart podríem convenir que aquesta hauria pogut ser la raó per la 

qual haurien detingut i interrogat, entre d’altres, a Eusebi Budí. Curiosament Budí ignora aquest atemptat en les 

seves memòries, com si no hagués esdevingut. No seria  gens descabellat imaginar que  Pere Esteve vagi 

denunciar l’intent d’assassinat i que s’obrís una investigació per aclarir qui havien estat els instigadors, posant en el 

mateix sac els cenetistes sadurninencs ( i no només a Budí, que no era un dels anarcosindicalistes importants,  sinó 

                                                
20  Ja s’ha comentat amb anterioritat que la detenció de Francisco Viladoms  
    Sabaté (CNT) ,  que en principi se situa  després dels fets del 6  d’octubre de  
    1934, podria correspondre realment a després dels Fets de maig de 1937.  
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a alguns d’altres més destacats)  i els altres enemics barcelonins del supervivent Pere Esteve. O això, o, 

simplement, es va tractar d’una represàlia general contra tots aquells anarquistes que es van significar durant els 

Fets de Maig, fos quin fos el seu grau  d’implicació i de responsabilitat. Que només tinguem informació del què va 

afectar Budí no exclou que  d’altres haguéssin passat pel mateix tràngol.  

En contrapunt a l’ajuntament es va viure  “l’afer Roca” un conflicte en el qual es  va veure implicat l’empleat 

municipal i  militant del PSUC Ernest Roca Guilera, el Vidrier. El 3 de maig havia sol·licitat un permís de 24 hores per 

absentar-se de la feina  d’encarregat de l’escorxador per anar fer una gestió a Barcelona i no es va tornar a 

presentar per reincorporar-s’hi fins el darrer dia d’aquell mes de maig. Vés a saber què havia estat fent aquells 28 

dies a Barcelona ! Ho va justificar explicant que s’havia trobat immers ens els aldarulls del Fets de Maig. 

L’ajuntament en ple va debatre sobre la seva readmissió o acomiadament, en una sessió celebrada el 10 de juny,  

en la qual no van assistir els dos regidors del PSUC  ni  el de la Unió de Rabassaires. La votació va donar com a 

resultat un empat a tres vots ( Daniel Forns Torelló, Jaume Marigó Mas i Pere Varias Gibert, tots tres d’ERC,  a favor 

de la readmissió i Josep Casas Borràs, Josep Ràfols Vidal i Josep Gestoso Granados, tots de la CNT,  en contra). 

L’alcalde Casas, fent ún de la facultat de desempatar, va decantar la balança i es va aprovar l’acomiadament. 

Resulta evident  que aquest incident era un reflex de l’enfrontament entre els anarquistes i els comunistes en 

l’àmbit local, i que si els regidors del PSUC haguessin estat presents en la votació el resultat hauria estat 

radicalment contrari. 

       Els anarquistes locals van posar en marxa  després dels Fets de Maig el seu projecte de convertir el temple 

parroquial en una cooperativa de producció i de consum.  Els seus regidors i els d’ERC  del consistori van 

començar a tramitar durant els mesos de maig, juny i juliol la legalització del nom oficial del poble, demanant el 
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parer dels partits i de  les entitats locals21; van interessar-se pel projecte de construcció d’un pont  sobre l’Anoia 

apte per a vehicles a l’alçada de Monistrol22, van prohibir l’escriptura de paraules i símbols religiosos als nínxols del 

cementiri municipal, van organitzar una recapte de diners  per a l’Hospital de Sang23 de Vilafranca i van enviar un 

telegrama al president de la Generalitat manifestant la seva adhesió a ell  i a la institució tot defensant la “ unitat 

de la causa antifeixista”. També  es van manifestar enèrgicament en contra  de les detencions  d’anarquistes que 

s’havien produït al municipi24. Quan els dos representants del PSUC i de la UGT, Valentí Zaragoza Verges i Jaume 

Baqués Font ,  es van  incorporar als seus càrrecs municipals  a mitjans de juny el primer que van plantejar va ser la 

revissió de l’acomiadament del seu company Ernest Roca Guilera. El consistori  va assumir la petició dels veïns 

afectats en relació a  la segregació del barri de Sant Joan de Subirats25 i la seva agregació al municipi de Sant 

Sadurní26, es van establir les condicions de lloguer del temple parroquial per la cooperativa de la CNT i es va 

organitzar un festival musical benèfic en benefici del poble basc27. 

El 14 de juny  de 1937, quan el Govern de la Generalitat encara estava immers en la crisi dels Fets de Maig, el 

sadurninenc Joan Casanovas Maristany havia tornat del seu exili voluntari i s’havia fet càrrec altra vegada de  la 

presidència del Parlament de Catalunya. Havia dimitit  per escrit com cap del Govern de la Generalitat  el 26 de 

setembre de 1936,  quan el president Lluís Companys va propiciar que la CNT, el POUM i el PSUC  �amos i senyors 

                                                
21   ERC va fer una proposta estrambòtica: canviar Sadurní d’Anoia per Vins d’Anoia.  
22   No es va construïr fins el  1957. 
23   Hospital de guerra provisional, proper al front o a la reraguarda.  
24   Una de les quals hauria estat la d’Eusebi Budí Salart, descrita anteriorment. 
25   Torre Ramona i Pas de Piles. 
26   Seguint la iniciativa anterior d’agregar La Fortesa, Sant Jaume Sesoliveres  
      i el Portell, pertanyents a Piera. 
27   L’Ajuntament hi va fer una aportació de 100 pessetes. 
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del control i descontrol de  l’ordre públic als carrers�   entressin a formar part del govern de Catalunya , mesura 

que Casanovas considerava  totalment inadequada. S’havia exiliat a França el 29 de novembre de 1936. Dotze 

dies abans  

de la seva dimissió havia intervingut en un míting multitudinari que se celebrà al Gran Price de Barcelona en el 

qual  havia deixat ben clara quina era la seva posició sobre la realitat catalana 28:  “ Catalans: Parlar avui en 

aquest acte no és per a mi una cosa fàcil i planera. El fet de desdoblar-se la meva representació, com a vell 

militant, entusiasta i apassionat de les hores històriques en què vivim, i la meva representació de Cap del Govern, 

podrà potser obligar-me a posar sordina a algunes de les meves paraules, perquè tenim un propòsit fonamental: 

guanyar la guerra i impulsar la transformació social que s’opera a Catalunya. 

  La primera victòria de la guerra, la vàrem tenir el dia 19 de juliol. La victòria la varen obtenir totes les forces 

democràtiques i totes les forces obreres de Barcelona en una coincidència espontània i entusiasta. L’Esquerra era 

al poder, i sabia que sense l’ajut de les organitzacions obreres, sense l’entusiasme popular al seu costat, no podia 

triomfar; però les organitzacions sindicals també sabien que sense el Govern de Catalunya amb el seu prestigi, 

sense el Govern de Catalunya amb els seus instruments, sense el que significava això, tampoc no podien triomfar.  

I aquesta coincidència espontània i entusiasta de les institucions nostres nascudes de l’entranya del nostre poble, 

sensible a l'hora històrica, ens donà la primera victòria, la victòria del 19 de juliol. Les forces vençudes, eren les 

peces fonamentals del feixisme; els privilegis i l’obstinació resistent de la plutocràcia; eren l’odi a Catalunya i a la 

                                                
28   CASANOVAS CUBERTA, Joan; Joan Casanovas i Maristany, President del Parlament de Catalunya. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat,  
      p 421 i següents.  
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seva autonomia que porten inscrit totes les banderes dels rebels, i eren el fanatisme religiós capitanejat per una 

clerecia inferior i poc evangèlica. 

I tenim la guerra; tenim la guerra, que pot ésser llarga i que és dura. Però jo sóc optimista; tinc tota l’ànima i 

tot l'esperit confiant en la victòria. Ells no tenen aquesta coincidència a què em referia suara; sols tenen el lloc 

que trepitgen i dominen per la força. Però ah!, una guerra s'ha de fer —ho deia dies enrere, en dirigir-me per 

primera vegada des del Govern al poble de Barcelona — amb les regles i els mètodes de la guerra; en afers de 

tàctica, no hi pot haver dogmatisme. Hem de lluitar en el terreny a què ens han dut les altres forces. Nosaltres 

ens barallem contra un exèrcit que, en conjunt, és regular; nosaltres, doncs, hem de militaritzar, hem de 

cohesionar, hem de d’utilitzar les nostres milícies perquè en surti aquest exèrcit del poble a què suara al·ludia 

l’alcalde de Barcelona, dirigit i comandat per caps que sàpiguen i tinguin tots els atributs i tots els coneixements 

de la tècnica. 

En totes les guerres hi ha vençuts. No es pot parlar de pactes ni de bandera blanca. Ni seria ara aconsellable 

ni civil. Cal destruir el feixisme per sempre en els seus reductes més íntims i més amagats. En aquest procés 

aquesta Catalunya viva a què al·ludia Ventura Gassol és espectadora i autora, és protagonista i és l'impuls de 

tots els esforços. 

La guerra, amb les armes, contra el feixisme; els guanys socials, transformadors. Ah! Com s’inicià aquesta 

transformació? Jo ho deia, em sembla, dies enrere. S’inicià, també, sense dogmatisme de cap mena, d’una 

manera espontània, perquè Catalunya la portava en la seva entranya i en els seus desigs. Fins on anirà? ¿Serà 

molt fonda? No ho podem preveure. Nosaltres l'hem de recollir i l'hem d’impulsar; podem dir, en aquesta hora, 
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que deixarà una marca important, que deixarà un solc profund i que totes aquestes transformacions que ara es 

realitzen s’hauran de retocar i equilibrar en l’hora de la victòria. 

I es basteix en aquest front i en aquesta transformació la nova economia; aquesta economia que jo vull definir 

—perquè aquesta és la voluntat de la nostra Catalunya,— en la que la preponderància del treball i la 

preponderància de la tècnica estaran per damunt de tots els interessos particulars; aquesta economia que no pot 

ésser obra d’infants, sinó que requereix l'estímul i l’estudi de tots. Per això el Govern de Catalunya ha volgut tenir al 

seu entorn aquests òrgans expressius d’aquelles forces coincidents en l’hora de la victòria, i ha creat aquest famós 

Consell d’Economia, on s’estructuren tots els afanys, on lluiten les idealitats més avançades i on es sospesen les 

realitats que imperen, cercant aquell punt dolç per resoldre aquest problema, per tal que els homes i els pobles 

visquin dins la nova riquesa creadora.  I així heu anat veient les mesures que ha pres el Govern a l’entorn 

d’aquestes informacions i d’aquests assessoraments: intervenció d’indústries, creació d’indústries de guerra, 

improvisar tot el que cal perquè Catalunya constitueix la reraguarda fecunda i impulsora, la reraguarda d’aquest 

front on lluiten amb tant d’heroisme i amb tant de braó les nostres milícies. 

    Nosaltres som l'eix de l’oposició contra el feixisme; units amb les forces obreres, no cometrem l’error de separar-

nos fins que no s’hagi vençut el feixisme en totes les seves facetes i en els reductes a què jo al·ludia: plutocràcia, 

clericalisme, militarisme, que són els estigmes d’aquesta hora històrica que vivim. I la Generalitat, les institucions, 

han estat sensibles i dúctils en aquesta hora històrica. La Generalitat i les institucions presidides per homes 

d'Esquerra, han adaptat fàcilment llur marxa i llur ritme a les noves exigències d’aquest moment, i s'ha constituït un 

Govern separant les dues responsabilitats; mantenint, com a clau de volta, per tot Catalunya, la figura augusta 

d’una presidència separada de les lluites de partits i dels fracassos dels homes; és el símbol de Catalunya, el 
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símbol que presideix, en aquesta alta institució, l’obra governamental dels homes que, un darrere l'altre, poden 

ocupar el poder. I s’ha constituït aquest Govern essent l'eix Esquerra Republicana, perquè és un Govern d’equilibri. 

Cal dir-ho, perquè això no s’ha escapat a ningú; hi havia determinades competències sindicals, i algú, a través del 

poder, podia fer obra de proselitisme; i aquest Govern, sensible també a les manifestacions del moment, marxa 

com ha de marxar dintre d'una democràcia: inspirat o informat pels grans corrents majoritaris que en aquest ordre 

també puguin donar-se. Jo ho vaig declarar en constituir el Govern, en el qual és representada la majoria política 

de Catalunya, amb la participació de la Unió de Rabassaires; marxarà d'acord amb els nous impulsos, marxarà 

inspirat en aquelles coincidències del 19 de juliol, que van portar l’explosió espontània que va aixafar el feixisme a 

les poques hores dins la ciutat de Barcelona. Però és obligació sempre d’un Govern marxar d’acord amb l’impuls 

majoritari i no provocar tampoc, amb les seves manifestacions i amb les seves derivacions, competències que 

podrien debilitar aquest front de la reraguarda i que, en definitiva, debilitarien també el nostre front que lluita en les 

batalles. No hi ha acords escrits, no hi ha pactes; hi ha una coincidència de visió de desigs; contra el feixisme i per 

la Catalunya socialment nova. És això el que significa el Govern en aquesta hora i el que inspira a Esquerra 

Republicana des del Govern i en la seva marxa ascendent en el nostre camí cap a l’infinit. 

Tenim el problema de l’autonomia com a problema polític. No és discutit ja per ningú. S'ha eixamplat 

actualment d’una manera extraordinària. Materialment, hem hagut de suplir tota l'acció de l'Estat, i sense aquest 

Govern, com ja insinuava al començament, sense aquest nucli governant a Barcelona, Espanya a hores d’ara 

estaria a mans del feixisme. I la Generalitat, des del dia 19 de juliol, és materialment, més autònoma, gairebé diria 

independent; però espiritualment sent una nova solidaritat amb els pobles que a Espanya lluiten contra el feixisme. 

És la solidaritat de l’ideal, és la solidaritat de la sang, en la qual també hi cap la independència dels pobles. Una 
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Catalunya lliure és la garantia d’una Espanya lliure, i —que es digui d’una vegada— Catalunya serà sempre 

incompatible amb una Espanya feixista i feudal. 

I el paper de la classe obrera, estrictament obrera, en aquesta hora històrica, és un paper de primer pla; posa 

a prova, en aquest moment, la seva força creadora i el seu sentit de responsabilitat. Per això, el Govern que em 

cap l'honor de presidir, ha anat a cercar en aquests Consells d’informació i d’iniciativa una cooperació lleial; una 

cooperació que no li manca pas un sol moment, una cooperació plena de responsabilitat, puix aquests òrgans, ho 

hem de dir, estan a l’alçada de llur missió, de llur responsabilitat i de llur força creadora. Però així com guardem un 

front, així com tenim la guerra i hem de fer la guerra amb tots els seus mètodes i totes les seves regles exigents i 

dures; així com bastim una economia i la transformem —que ens ha d’assegurar precisament el triomf també de 

les nostres màximes idealitats, —cal també un ordre dins la transformació. Hem batut el desordre; neix un ordre 

nou. L’ordre demana una justícia. I el Govern de Catalunya, sensible i responsable en aquesta hora històrica, 

prescindint de la tradició judicial —vençuda també el dia 19—  va instaurar el Tribunal Popular. El va instaurar per 

recollir tota aquesta exaltació, tot aquest desig, tota aquesta sensibilitat de justícia que porten els períodes 

revolucionaris i de transformació; però si hi ha aquest Jurat Popular i aquest Tribunal Popular, on la veu i el 

sentiment del poble s'hi manifesta, on s’enjudicia ràpidament, d’una manera verbal i d’una manera inexorable, 

!ah!, no hi ha dret, al marge d'aquest Tribunal, ni a la vindica popular ni privada, ni a la justícia tenebrosa i tèrbola; 

s'ha d’actuar a la llum i al davant del Tribunal del poble. 

Perquè la publicitat en tots els ordres és garantia de Justícia. Deia un dels meus professors, quan jo era 

universitari, que li podien donar el jutge més venal, el jutge més concupiscent, a condició que el règim processal i 
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d’enjudiciament fos públic, tingués la garantia de la publicitat. Perquè l’opinió té dret a saber el com i el perquè, 

es castiga els seus conciutadans. 

I així contribuirem a què desaparegui aquesta angúnia, filla de la inseguretat, que quasi ens ofegaria, aquesta 

angoixa que sovint ha planat damunt de la ciutat i plana encara damunt dels camps de Catalunya; perquè així, 

amb la decepció que sembraria en molts esperits aquest terrorisme difús, nosaltres els predisposaríem a esdevenir 

el llevat del feixisme, d’un feixisme que ens naixeria a la reraguarda. El feixisme, fill de la decepció. 

El feixisme —tinguem-ho molt en compte— no és una doctrina positiva. Ni a Itàlia ni a Alemanya no ha estat 

mai una doctrina positiva. El feixisme neix a Itàlia després de la decepció de la guerra, davant d’una tropa 

moralment derrotada. El feixisme neix a Itàlia, després d’una ocupació de fàbriques impremeditada i no creadora. 

Les mateixes multituds que no saberen bastir una economia, van ésser les que posaren en mans dels “condottieri”  

el fuet que ha servit per atuir el poble. 

I a Alemanya també. També a Alemanya és el poble decebut, el que ha perdut la guerra, és el poble víctima 

—puix que m’atreveixo a dir que el tractat de Versalles va negar-li l’expansió natural a què tenen dret tots els 

pobles, àdhuc els derrotats—. I en aquest moment és quan es produeix també a Alemanya un moviment feixista. 

Fixeu-vos-hi bé; cal que vetllem nosaltres a Catalunya, perquè no ens vinguin decepcions semblants. I 

aquestes decepcions ens vindrien si les nostres tropes no obeïssin el comandament, si les nostres tropes per manca 

de disciplina fossin derrotades, perquè tindríem la impressió que no és cada ciutadà el derrotat, sinó el cap que les 

comanda. També ens vindria la decepció si vèiem que enmig de l'entusiasme i de les paraules del moment no 

sabíem bastir la nostra economia, i com a conseqüència havíem de patir més privacions que les que havíem patit 

en les etapes del règim opressor. I la decepció vindria així mateix al camp si el pagès no trobava a la carretera i al 
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poble aquell mínim de seguretats que exigeix per atenuar la seva natural desconfiança la qual és derivada de 

l’esforç i de les eventualitats que duu en ell mateix el treball de la terra; el treball de la terra no és un treball heroic i 

momentani, sinó que és un treball de paciència, de continuïtat, de dies, al cap dels quals s’obté la collita.  

En l’ordre internacional no ens podem avenir a sentir dir que a Espanya hi ha una guerra entre dos governs. 

Això s’explota per Europa i no es pot sostenir seriosament. Hi ha un govern legítim, reconegut per la Societat de 

Nacions i uns militars rebels, un exèrcit pretorià i en aquestes condicions, la paraula “neutralitat”  la tenim clavada 

dintre de les nostres entranyes, gairebé diríem com un greuge. Aquesta lluita és la batalla entre els principis liberals 

i els principis absolutistes, és la batalla entre el sentit de dignitat i el sentit d'esclavitud, i cap país del món no pot 

ésser indiferent a la nostra guerra perquè la nostra guerra és la plasmació dolorosa i cruenta del drama mundial. 

A mesura que treballem per la victòria, creem la justícia popular, l’orientació econòmica, la nova estructura 

social i l'aproximació, a través dels òrgans que representen les organitzacions obreres i polítiques, associem les 

classes dites revolucionàries a les responsabilitats del poder. Les institucions de Catalunya no seran mai un 

obstacle. La nostra missió és aquesta en aquestes hores de responsabilitat i de dolor. Però s’ha de governar amb la 

plenitud de la responsabilitat i de la publicitat, perquè l’opinió vol saber qui governa i com governa. 

I aquesta és Catalunya. Aquesta és Catalunya; la de les experiències històriques i la que troba en el seu passat 

tot l’impuls per a redimir-se en l’albada que s’apropa. Per arribar a la seva transformació, Catalunya, aquesta 

Catalunya renaixent que cantava —i jo m’embadalia escoltant-lo— amb paraules eloqüents i entusiastes el meu 

amic Gassol, trobarà ajuda en la seva tradició històrica. Catalunya ha d’informar la seva transformació. Porta en el 

seu esperit tot l'impuls que li ve del seu passat i té la suficient dignitat civil, social i proletària per a resoldre tots els 

problemes. Ha arborat la seva senyera i aquesta senyera triomfarà, costi el que costi”.  



 36 

        Durant els vuit mesos i mig següents �fins que Joan Casanovas  va tornar a dimitir i  a exiliar-se 

definitivament�, el president Companys va prorrogar la vida legal del Parlament de Catalunya davant la 

impossibilitat de celebrar eleccions i el 18 d’agost de 1937  es convocà el primer ple des del 21 de juliol de 1936, 

sota la presidència de Jaume Serra Húnter que havia exercit  el càrrec durant l’exili voluntari de Joan Casanovas, 

el qual havia presentat la seva dimissió poc abans d’iniciar-se el plenari. La sessió va girar entorn “l’afer  Revertés”, 

un pressumpte complot en el que el novembre de 1936 haurien  participat a més d’Andreu Revertés, comissari 

general d’Ordre Públic de la Generalitat,  el president del Parlament Joan Casanovas i Joan Torres Picart, secretari 

General d’Estat Català. La seva suposada pretensió era  acabar amb la preponderància de la CNT – FAI i substituir 

Lluís Companys al capdavant  de l’executiu català. En la seva llarga intervenció a la cambra catalana Joan 

Casanovas ho negà  amb vehemència i al final es van sotmetre a votació dues proposicions, una  de la Minoria 

Socialista que propugnava la creació d’una comissió d’investigació parlamentària per a esbrinar “l’afer Revertés”29 

i una altra  de la Majoria d’Esquerra Republicana  sobre l’acceptació o no de la dimissió presentada  per Joan 

Casanovas. Els resultats d’ambdues votacions va ser el idèntics: quatre a favor de la creació de la comissió i 

quaranta en contra  i  els mateixos a favor  i en contra de la dimissió de Casanovas. 

         Aquest enfrontament entre el PSUC i el president del Parlament es va mantenir fins el punt que els diputats 

comunistes no van assistir al Ple celebrat l’1 d’octubre de 1937 en homenatge al diputat Amadeu Colldeforns 

Margalló (1882 – 1936)  d’Esquerra Republicana, víctima  junt amb el seu pare dels primers dies de la revolta a la 

Porta de la Pau  de Barcelona.  En aquella ocasió Casanovas digué ” És amb profund  sentiment, que no dubto  

                                                
29   El  fill del president del Parlament, Joan Casanovas Cuberta, a l’obra biogràfica que va escriure sobre el seu pare,  desmunta 
       punt per punt la  seva implicació  en “’afer Revertés”.  
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que comparteix també la Cambra, que evoca la gloriosa mort del diputat Amadeu Colldeforns. Caigué en les 

primeres hores  de lluita contra el feixisme30, barrejat amb la exaltació popular, en plena Porta de la Pau i de cara 

al mar, signe i emoció de les seves activitats navilieres. Caigué deixant  al seu nom l’orgull del propi sacrifici, i a 

aquest Parlament , el mèrit  cruent de comptar-lo entre els qui han donat generosament la vida per la Pàtria. En 

retre-li l’homenatge  que li escau, ens inclinem també de totes les altres víctimes populars ocasionades per la 

sublevació militar. 

          Colldeforns fou un patriota. Catalunya era la seva aspiració i el seu afany. No compartia la falsa idea que el 

patriotisme pot fer nosa en cap mena de contingència, que a tants catalanistes republicans ha dut a posar sordina 

a llurs sentiments. En el seu patriotisme trobava l’estímul i el desig de superació i transformació política i social que 

creia útil per a la nostra terra. Era dels que creia, com he exposat altres vegades, que a Catalunya mai no s’ha 

consolidat ni es consolidarà cap avenç si no reposa damunt del seu sentiment nacional”31. 

          A Sant Sadurní mentrestant l’ajuntament afrontava la seva responsabilitat amb una  gran dedicació i eficàcia 

i també  amb un sobredosi de pactisme, donat que cap de les forces representades al consistori32 tenia majoria 

suficient per imposar els seus criteris. En aquestes circumstàncies,  els debats en el sí de les diferents comissions 

éren l’exercici d’una pràctica democràtica, esbiaixada això sí, per la manca de representats dels partits  de dreta 

que s’identificaven amb l’alçament militar del general Franco. Totes les qüestions de la gestió ordinària del 

municipi  es discutien i s’aprovaven per grans majories, com els tributs i els impostos, els preus públics del pa i  de 

la carn, la realització d’obres públiques i privades, la prestació de serveis, els estats del comptes i  de la caixa 
                                                
30  19 de juliol de 1936 
31  Ob.cit, p 242 i 243  
32  CNT, ERC, PSUC i Unió de Rabassaires. 
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municipals i l’ordre de pagament de les factures de proveïdors, entre d’altres. També en les qüestions de caràcter 

extraordinari hi havia grans consens, com en l’atenció dels refugiats, en el control de les llibretes de racionament 

familiar i en la convocatòria de les lleves dels soldats. La greu situació  de l’ensenyament primari al municipi que 

afectava 800 alumnes dels quals una quarta part no estava escolaritzar per manca de recursos va obligar a 

prendre mesures d’urgència. 

        A principis de juliol  de 1937 el regidor Eugeni Roig Samsó que representava la Unió de Rabassaires s’incorporà 

a les seves tasques municipals  i s’aprovà una segona emissió de paper moneda de curs legal dins el propi terme 

municipal per un import total de 20.000 pessetes, desglossades en 20.000 vals de 0’25 pessetes, 10.000 vals de 

cinquanta cèntims i 10.000 més d’una pesseta. S’aprovà definitivament  i per unanimitat el nom oficial del poble , 

Sadurní d’Anoia, després que ERC renunciés a la seva proposta de Vins d’Anoia i s’acordà la substitució del regidor 

Pere Varias Gibert (ERC), que havia estat cridat a files,  per Napoleó Montagut Duran. Un any després de la 

incautació de la Cooperativa Elèctrica Sadurninense per part  del comitè de l’empresa col.lectivitzada Fuerza y 

Alumbrado, S.A. (FASA) es va possar en marxa una comissió mixte  entre representants de l’ajuntament33 i de la 

cooperativa  per intentar aclarir la situació jurídica d’aquesta  i mirar de  recuperar el seu funcionament.  

        Els regidors del PSUC van tornar a posar sobre la taula “ l’afer Roca” demanant la readmissió del seu company 

Ernest Roca, però l’alcalde Josep Casas (CNT) en va fer una qüestió personal i política anunciant que si el plenari 

aprovava el reingrés d’aquest empleat municipal, ell  es sentiria desautoritzat i presentaria la seva dimissió. A 

l’hora de la veritat, sis regidors van votar-hi  a favor ( Daniel Forns, Eugeni Roig, Jaume Marigó, Napoleó Montagut, 

Valentí Zaragoza i Jaume Baqués) i tres en contra (el propi alcalde Josep Casas, Josep Gestoso i Josep Ràfols, tots 
                                                
33   L’alcalde Josep Casas i els regidors Napoleó Montagut i Valentí  Zaragoza.  
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de la CNT). En conseqüència Roca va ser readmès i Casas  va dimitir del seu càrrec. Gràcies a una jugada mestre 

de Daniel Forns que va saber maniobrar oportunament amb la presentació d’un vot de confiança a favor de 

l’alcalde Casas que va ser aprovat per unanimitat, es va poder evitar l’anunciada  dimissió. El 10 d’agost el 

consistori aprovà la formalització del contracte de lloguer dels locals del temple parroquial a la Cooperativa de 

Producció i Consum de la CNT, delegant la signatura en una comissió presidida per l’alcalde Casas i pels regidiors 

Daniel Forns i Josep Gestoso. Per part de la CNT van signar el seu president, Joaquim Tallada Ramis, el secretari 

Josep Mir Soler, el tresorer Pere Amat Saumell i el comptador Lluís Joanpere Barceló. En  una carta que el jove 

Adjutori Varias Gabarró va enviar  mesos després34 a mossèn Salvans li explicava : “ No sé  fins  a quin punt  està al 

corrent de tot el que ha esdevingut a la nostra estimada parròquia. L’esgléssia i la rectoria han estat convertides en 

una cooperativa dels anarquistes. A la façana,  on hi havia les paraules llatines Remea corpore corde mane35 hi 

ha ara un flamant cartell  amb el nom del Cooperativa Confederal i per fer desaparèixer tota la aparença interior 

de l’església  van fer un cel ras a l’alçada de les pilastres on començaven els arcs i la bòveda. La rectoria també  

era una secció de venda. Un cop que la vaig veure, estava tant bruta que feia fàstic. El fi, el dia  hi tornem tindrem 

molta feina per a recuperar les condicions d’abans, però Déu ens ajudarà”.  

       La segona etapa de la guerra de Josep Esteve Ràfols s’inicià el 27 de setembre de 1937 quan, segons les seves 

memòries  “ vàrem marxar [al front] amb altres amics del poble, Jaume Trias, Rebordosa, Tombas, Barberan i Urpí36 

                                                
34   Escrita a Torrijo del Campo el 27 de desembre de 1937, quan  ja feia dos mesos  
      que Varias havia desertat de la zona  
       republicana. Fons Adjutori Varias dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.  
35  Frase encara esgrafiada a la façana del temple parroquial que traduïda al  
     català volr dir:  Ves-te’n amb el cos, queda’t  amb el cor.  
36  Jaume Martí Trias, Pere Rebordosa Domingo, Antoni Tombas Pujol,  
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en direcció a Cervera ( Lleida), on vàrem descansar uns dies i d’allí ens varen portar a la caserna de Tàrrega que 

ocupava uns locals que havien estat d’una farinera. Ens varen proporcionar roba militar, s’organitzà  la Brigada  

129, ingressant nosaltres al  batalló 548. Vàrem fer molta instrucció teòrica i pràctica i  el sergent ens van concedir 

un permís de dos dies per anar a casa. Després de reincorporar-nos i de fer pràctiques de tir durant uns dies ens 

van fer pujar a un tren de mercaderies en direcció a l’Aragó. […] Ens van portar a Aguilón, un poble proper al front, 

i allí ens van facilitar armament i ens van agregar a la 153 Brigada mixta, que era la força que cobria  aquell sector 

del front de Tosos37, un poble enemic […]. Teníem l’enemic molt lluny, només ens podien fer mal amb un morter del 

81”.  

        El soldat Jaume Martí Trias havia marxat també amb Josep Esteve Ràfols: “ Ens van destinar al front d’Aragó. 

Abans d’arribar-hi vàrem estar a Talgo38, allotjats en una farinera tres dies, després cap a Lleida i d’allí cap a 

l’Aragó, cap el cantó de Belchite on els primers dies estàvem força tranquils. El primer poble en establir-se el front 

va ser a Aguilón. Mentrestant els nacionals estaven en un poble proper, Tosas, a un quatre quilòmetres de 

distància entre els uns i els altres. Entremig  hi havia vinyes de raïm negre[…] Teníem uns fusells russos que no 

servien per a res ! Per tirar trets t’hi haguéssis fet mal! La baioneta era la única cosa bona !”. 

       Amb la mobilització de la lleva de 1932 ( els joves nascuts el 1911) trenta sadurninencs van  ser cridats per 

marxar al front a partir de mitjans d’octubre de 1937. Un d’ells Pere Varias Gibert (1911 – 2014) que treballava a la 

impremta col·lectivitzada de cal Varias i que era regidor de l’ajuntament en representació d’ERC recordava  que “ 

                                                                                                                                                                                                                         
     Frederic Barberan Segura i Josep Urpí Arnán, respectivament, tots  nascuts el 1917,  
     i per tant de la lleva  de 1938. 
37  Municipi del Campo de Cariñena, a la província de Zaragoza.  
38  Podria tractar-se d’un error i  en realitat volia dir Tàrrega.  
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Vam haver d’anar a la Caixa de Reclutes i ens destinaren momentàniament al parc d’artilleria de Sant Andreu de 

Barcelona, on feien els canons i les bales; hi treballava molta gent , principalment dones fabricant bales”39. Allí va 

romadre fins el 5 de gener de 1938. Un altre integrant d’aquesta mateixa lleva, Adjutori Varias Gabarró ( 1911 – 

1938), secretari personal de Manuel Raventós Fatjó de can Codorníu,  membre de la Federació de Joves Cristians 

de Catalunya (FEJOCEC)  i que vivia amb els seus pares al carrer Francesc Macià, número 30 ( a l’immoble del 

número XX de l’actual carrer de Sant Antoni) va desertar a partir del 15 d’octubre aprofitant els seus contactes 

professionals i amb la complicitat dels  cercles eclesiàstics de Barcelona amb els quals  es relacionava.  El seu 

diari personal40 ens permet seguir  en precisió el seu itinerari: Sant Sadurní  - Barcelona – Manresa – la Seu d’Urgell – 

Sant Julià de Lòria (Andorra) – Les Escaldes – Saint Girons (França) – Montregeau – Lourdes – Hendaia – Irún 

(Espanya)  – Fuenterrabía -  Loyola i Pamplona, on va arribar el 30 d’octubre, incorporant-se des de l’endemà 

mateix a  l’exèrcit franquista . En total setze dies d’una cerra angoixa i risc, ja que alguns dels joves que havien de 

fugir amb ell van ser detinguts en territori espanyol. A  Pamplona,   Manuel  i Magí Raventós Fatjó de can Codorniu, 

que ja es trobaven en zona nacional,  el van avalar davant les autoritats militars del règim, i des de l’1  fins el 21  de 

novembre va anar alternant   en aquesta mateixa ciutat instrucció pràctica i teòrica , guàrdies i sessions de tir... 

amb misses, visites al Santíssim, rosaris, confesions, comunions i  oficis litúrgics, i amb alguns passeigs  de lleure per 

la ciutat. L’11 de novembre l’aviació republicana va bombardejar Pamplona provocant morts i ferits, segon les 

anotacions del seu diari personal. Entre el 21 i el 24 va viatjar de Pamplona a Zaragoza, i d’allí a Santa Maria de la 

Peña, Jaca i Senegüé, on ingressà a la 1a Cía del 132 Batalló del Regiment América 23.  

                                                
39  RECASENS BEL, Jaume; Vides en temps difícils, Sadurninencs els anys  
     de guerra i postguerra. El 3 de vuit. Vilafranca del Penedès, 2003, p 23 
40   Cedit per aquest autor a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.  
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        Els dies 3, 5 i 6 de desembre les notes  al seu diari són una mica més explícites. Així, el 3 escriu” Guàrdia 

matinada.  Tarda, arriben unes companyies del batalló S. Marcial que ens vénen a rellevar. Sopem. Senegué a 

Sabiñánigo a peu. Sabiñánigo – Jaca – Pamplona en camió. Descans fàbrica d’armes Sabiñánigo. Atac mal de 

ventre Jaca. Mitja hora després el nostre camió bolca. Acabo el viatge fins a Pamplona a la cabina. Hi arribem a 

les sis. Ens donen el quarter de la Mercé. El matí no el passo bé. A la tarda vaig a trobar Antoni Parera41. Em 

confesso a la tarda. Cerco lloc per dormir”. El 5 segueix escrivint: “Combrego. Al matí corren rumors que haurem 

de marxar aviat. Dino al quarter. Al matí al requeté trobo l’A.P. Hi parlem  junt amb el Botet42 i el Portell43. A la tarda 

trobo el Jeroni44 al requeté, parlem llargament. Després vaig al Kutz45, amb en Botet, Rovira, Marqués, Cuyàs46 i 

altres; prenem quelcom, ve l’alferes Juarros i li paguem una copa. En Botet em parla dels cursets de sergents. Més 

tard torno a trobar l’alferes i em diu que demà marxem a Valladolid. Prenc una xocolata al Kutz. Dormo en una 

dispensa”.  I l’endemà afegeix: “ No marxem avui encara. Al matí em compro alguna cosa per a l’equipatge. Junt 

amb en Pàmies47 i en Portell anem a l’església de St. Nicolau a resar al sant. Besem la relíquia. Dino al quarter. Cafè 

al Kutz. El sergent basc em diu que anem a Guadalajara. Requeté, Visitem la catedral”48. 

                                                
41   El veí de Sant Sadurní  Antoni Parera Rosell de la lleva de 1937 ( nascut el 1916)  
42     Probablement Agustí Botet Mir de la lleva de 1939, nacut el 1918 
43    No identificat. 
44    Jeroni Parera Rosell  de la lleva de 1931, nascut el 1910. 
45    Actualment Gran Café de la Marina, a la cantonada  del carrer Garibal  
      amb el boulevard.   
46    No s’han  pogut identificar en precisió Rovira, Marqués i Cuyàs. Podria tractar-se  de militants de la FEJOCEC. 
47    No identificats tampoc Pàmies i Portell.  
48    RECASENS BEL, Jaume; Vides en  temps difícils. Sadurninencs els anys de  
       guerra i postguerra. El 3 de vuit, 2003, p 38 
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         El dia 8 Varias,   des de Senegüé49,  va enviar una postal a Manuel Raventós Fatjó explicant-li que “[…] Ara 

com ara estem molt bé, alternant de moment el  descans i la instrucció militar. El ranxo és superior. Mai m’hauria 

cregut que al front es servís una menjar tant bó. Al menys en aquest frotn on em trobo es menja molt bé i suposo 

que als altres també. Per esmorzar ens donen xocolata molt calenta; al migdia dos o tres plats i a vegades postres, 

i a la nit dos plats”.  

     La lleva de 1939,  corresponent als nascuts el 1918, va ser cridada a files a finals d’octubre de 1937 i 

concentrada els dies 15, 16 i 17 de novembre. En total eren 29. Al menys un d’ells, Manuel Poch Sàbat,  va desertar 

seguint la mateixa ruta que setmanes abans havien recorregut, entre d’altres, els germans Jeroni i Antoni Parera 

Rosell i  Adjutori Varias: de Sant Sadurní a Barcelona; d’allí a Manresa i  la Seu d’Urgell i a través de les muntanyes 

nevades cap a Andorra. En aquest petit país existia una  xarxa organitzada i coordinada des de Barcelona que 

guiava els desertors bé  a través de França en direcció a Hendaia per integrar-se a l’exèrcit franquista ( aquesta 

va ser l’opció  dels germans Jeroni i Antoni Parera i d’Adjutori Varias) , o  bé facilitant-los allotjament temporal a 

qualssevol d’ambdós païssos d’acollida. Prèviament sel’s facilitava un passaport en regla que els permetia 

romandre a Andorra o passar a França.   

        El jove sadurninenc  de 19 anys Josep Moliner Caldú també era de la lleva del 1939 , però ell no va desertar. 

Després de ser concentrat al Garraf va viatjar en camió fins a Madrid on s’incorporà al front. “[...] Vivíem en 

barraques fetes de terra i pedrotes i dormíem sempre vestits sobre palla o el que podíem. Ja no ens treiem mai la 

roba, plens de polls, de porqueria [...] A la trinxera estàvem molt separats els uns dels altres. En un costat els 

nacionals i en l’altre els republicans, davant  de Sigüenza; i quan veia una herba moure’s de seguida hi tirava uns 
                                                
49     Petita localitat del municipi  de Sabiñánigo,  a la província d’Osca. 
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trets i s’armava un rebombori i un xivarri que feia por ! Tothom disparava, ja no sabies d’on venien els trets. 

Nosaltres formàvem part d’una brigada  de voluntaris capitanejada per un tal Medrano. Al cap d’un temps de ser 

a les trinxeres ens van portar a Torrejón de Ardoz, on ara hi ha un camp d’aviació. Hi teníem un gat mort, amb sal i 

vinagre per menjar-nos-el. Quan van tocar generala50 a mig matí el gat es va quedar allí penjat i nosaltres vam 

anar cap als camions ràpidament per dirigir-nos al front d’Aragó”51 

       Els quatre darrers mesos de 1937  van ser també molt  intensos a Sant Sadurní . L’arribada de famílies de 

refugiats procedents del nord d’Espanya, que es van instal·lar sense autorització municipal a cal Benach del carrer 

Sant Antoni,  va tornar a provocar un debat  a finals de setembre, seguit d’una votació al consistori,  sobre el 

desallotjament dels nouvinguts que es va resoldre amb 5 vots a favor i 2 en contra. També a  finals d’aquest mes 

les mares dels soldats sadurninencs  de la lleva de 1937 que havien estat cridats al servei militar es van agrupar per 

oposar-se a aquesta incorporació mentre hi hagués individus que  ho evitaven treballant a la Fàbrica Z de cal 

Benach.  

       L’ajuntament, sota la presidència accidental de Daniel Forns Torelló,  va haver d’afrontar més   mesures 

extraordinàries, com la de   facilitar la carta de racionament i subsidis econòmics als refugiats que s’havien 

instal·lat a can Romeu del Borrrulls, prop de la Fortesa. A més d’aquests refugiats n’hi havia uns 200 més, molts 

d’ells ubicats a can Guineu. El consistori va acordar que els pagaments dels subsidis econòmics als refugiats ,  a 

raó de dues pessetes diàries per persona, s’ajornarien fins que la Generalitat de Catalunya realitzés les 

corresponents transferències. Es van editar 40.000 cartronets  de deu cèntims i 40.000 més de cinc cèntims per a 
                                                
50    Toc de tambor o trompeta  que té  per objecte alertar a  les forces del bàndol 
      propi  perquè es posin en marxa.  
51    Ob. cit, p 115 
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agilitar el racionament de tabac; es van prendre mesures  extraordinàries per a incrementar la recaptació 

d’impostos;  es va fer una recollida de llits, mantes i llençols per al refugiats; es van retirar les llibretes de 

racionament a les famílies dels soldats que havíen desertat;  es va estudiar la distribució dels veïns del poble en 

cas d’alarma de bombardeig assignant-los per proximitat una de les caves Lincoln, Rigol o de cal Pau Francès; es 

va tornar a habilitar l’immoble de cal Baqués per a acollir nous refugiats;  i el regidor Valentí Zaragoza del PSUC va 

proposar canviar ens noms dels carrers Marc Mir i Sant Pere, pels de Antonio Sesé52 i Francesc Layret53 

respectivament. I tot això sense descuidar les tasques ordinàries del municipi, com el proveïment d’aigua, la 

recollida d’escombreries, la neteja i l’enllumenat públic, la regulació dels preus de venda i distribució dels 

productes de primera necessitat, el proveïment de places de mestres de l’escola pública i les obres de reforma i 

arranjament de l’immoble de la plaça Nova,  i els serveis funeraris i el cementiri. El control sobre la gestió 

econòmica de l’ajuntament era exhaustiu i sistemàtic, presentant-se i aprovant-se cada quinze dies els comptes i 

els pagaments de factures.  Tot el contrari del desgavell que el franquisme va atribuir   injustament als ajuntaments 

republicans.  

         Puntualment, com s’havia fet ja a finals de 1936, l’ajuntament va aprovar el pressupost municipal per a 

l’exercici següent, el qual ja contemplava la incorporació dels veïns del barri de Sant Joan de Subirats (Torre 

Ramona, Pas de Piles i Molí de can Bosch) després d’enllestir-se el procediment administratiu d’agregació.  Des del 
                                                
52 Antonio Sesé Artaso (Broto, Huesca, 1895 – Barcelona, 1937)  va ser un sindicalista 
     i polític espanyol, militant de la CNT, de la UGT,  del Bloc Obrer i Camperol (BOC)  
     i del PSUC. Va morir  assassinat a Barcelona durant els Fets de Maig.  
53  Francesc Layret  Foix (Barcelona, 10 de juliol de 1880 - 30 de novembre  
    de 1920) polític i advocat català, defensor dels  sindicalistes anarquistes, assassinat  
    a Barcelona el 1920 pels pistolers a sou de Sindicat Lliure promogut per la  
    patronal catalana i  pel Governador Civil  Severiano Martínez Anido.  
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mes d’octubre hi havia constituït un  nou ajuntament, presidit per Napoleó Montagut Durant (ERC) amb 

representants del seu partit, del PSUC, de la CNT, del Partit Acció Catalana Republicana i de la Unió de 

Rabassaires.  

        A finals de 1937 al bàndol nacional ja s’hi trobaven una  colla de joves sadurninencs desertors. A més  de 

Manuel Poch Sàbat de la lleva de 1939; d’Adjutori Varias Gabarró de la lleva de 1937, destinat al Regimiento 

América 23,  Batallón 132,   Primera Compañía; d’Antoni  i  de Jeroni Parera  Rosell de les lleves de 1937 i 1931, 

destinats respectivament al Regimiento de Artilleria Ligera  número 11, bateria 125 i a la Primera División de 

Navarra , Agrupación  Artilleria de Montaña del 6’5. Bateria 25; i de Josep Botet Mir, de la lleva de 1939,  que de 

Pamplona va ser destinat   el maig de 1938 al Parque de Artilleria de Burgos,  Segona bateria;  van desertar també  

Xavier Planas Olivella  de la lleva de 1933, el fill del doctor Planas, destinat a Sanidad del Regimiento de Nuestra 

Señora de Montserrat ubicat al seminari de Zaragoza, i Josep Solà Sabater de la lleva de  1937 amb destinació a la 

División 105. Batallón 107, Cía de Ametralladoras,  també amb seu a  Zaragoza. A ells s’hi afegirien, entre d’altres, 

durant el primer semestre de 1938,  un jove sadurninenc no identificat anomenat Josep Pons, Bonaventura Canals 

Baqués de la lleva de 1936,   que va ser destinat al  Tercio de Requetés  de Nuestra Señora de Valvanera. Batallón 

Comandante Alonso. Primera Compañía. División 54;  Josep Mapa Capellades  de cal Credo de la lleva de 1932 ,  

Joan Miró Galofré  de les caves Noya, de la lleva de 1933 , Serafí Alemany Esteve de la lleva de 1936, Jaume 

Valldeperas Varias de la lleva del 34, un veí anomenat Ramon Bosch54,   i  des de finals de maig o mitjans de juny 

de 1938 el jove farmacèutic Narcís Viader Font  de la lleva de 1933.  Aquesta darrera va ser la deserció més 

                                                
54   Podria tractar-se de Ramon Bosch de Noya Casanovas o de  Ramon Bosch Torrent.  
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controvertida de totes ja que al pare de  Viader se li atribuïen vel·leïtats republicanes i per això el van detenir i 

empresonar en acabar-se la guerra.    

       Durant la segona quinzena de desembre  de 1937  el soldat del bàndol nacional Adjutori Varias va seguir un 

periple que el va portar  de Pamplona a Quintanas de Gormaz, Burgo de Osma, Maluenda, Daroca i Torrijo del 

Campo , a 68 quilòmetres de Terol . Aquell Nadal, Terol va esdevenir l’epicentre de la guerra civil espanyola. La 

posició estratègica de la ciutat  era ambicionada pels dos bàndols i per això entre els dies 17 de desembre de 

1937 i  22 de febrer de 1938 allí s’hi va produïr  l’anomenada Batalla de Terol, que va permetre a les tropes 

franquistes recuperar finalment la ciutat que havia estat ocupada pels republicans el dia de Nadal.  Adjutori Varias 

va viure  aquesta batalla a  segona línia  amb una certa tranquil.litat fins a mitjans de gener, quan  va  ser 

traslladat a Lengares i Carrascalejo, a uns 50 quilòmetres de Teruel. A Teruel s’hi trobaven aquells dies una colla de 

corresponsals de guerra internacionals, com Ernest Hemingway,  de l’agència North American Newspaper 

Alliance,  Herbert Matthews,  del The  New York Times  i Henry Buckley del The Daily Telegraph britànic, així com 

fotògraf  jueu nord-americà Robert Capa, tots ells al bàndol republicà: i al bàndol contrari Edward Neil de 

l’Associated Press i Bradish Johnson de l’Spur �els quals van morir  durant aquella batalla�  a més de  Harold Philby 

del Times londinenc. Henry Buckley (Manchester, 1904 – Sitges, 1972)  relata magistralment a les seves memòries55 

la seva experiència que ens permet fer-nos una idea d’aquell esdeveniment  “ Recordo Terol en ple hivern; el sol 

posant-se darrere les muntanyes i inundant-ho tot de tints rosats i de color violeta. Aquella ciutat tan bella i 

tradicional, tan espanyola, també era una de les més conservadores i reaccionàries de tot Espanya. Quan per fi 

vam aconseguit entrar-hi les tropes republicanes vaig preguntar per uns amics que hi tenia. “ �Quins amics que té 
                                                
55   BUCKLEY, Henry. Vida i mort de la Segona República Espanyola. Edicions  i  
      Propostes culturals Andana. Vilafranca del Penedès, 2009.  p 245 i següents 
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camarada!”, em va respondre sorprès un home. “�Vagi al seminari i pregunti per ells”.  El seminari era el lloc on els 

feixistes  de Terol s’havien fet forts i resistien quan la resta de la ciutat ja  havia caigut en mans republicanes.  

    El primer que vaig trobar quan vaig arribar al front de Terol va ser Ernest Hemingway, que es va alegrar 

enormement de veure’m, sobretot quan va comprovar que li portava dues ampolles de whisky.  El vaig trobar com 

l’havia vist tantes altres vegades: estava ajudant  un grup de milicians a situar en posició un canó del 75 , que es 

feia servir per a assalts a curta distància. Per Hemingway,  la guerra era allò: implicar-se en tot el que passava al 

seu voltant, ajudar els soldats novells a carregar i descarregar les armes, parlar amb tothom i a vegades també 

barallar-se amb tot-hom. [...] L’operació que va dur a terme Enrique Líster  amb el seu Cinquè Regiment va consistir 

a completar aquella mitja lluna de front fins que la ciutat quedés totalment encerclada [...] L’operació es va iniciar 

la tarda del 17 de desembre i el combat per la ciutat de Terol no cessaria fins el 22 de febrer, quan  el general 

Franco va ocupar de nou la ciutat. La nit del 17 de desembre va quedar totalment envoltada. Terol tenia aleshores 

una població de vint mil habitants, a més d’una guarnició d’uns cinc mil soldats nacionals. Encara no entenc com 

la República se les va empescar  per enviar una força de cinquanta mil homes a aquest racó desolat i remot 

d’Espanya sense que l’enemic se’n assabentés [...]. 

       En aquell any i mig de guerra, a Espanya hi havia hagut una polarització de les dues parts del conflicte: una 

part, la República,  es decantava cada vegada més cap a un tipus de règim comunista, i l’altra, la nacional, 

s’inclinava a favor  d’un tipus de règim feixista. El totalitarisme, per tant, semblava inevitable  en l’horitzó polític 

espanyol, guanyés qui guanyés aquella guerra[...] Vaig entrar a la ciutat 24 hores després que ho féssin les tropes 

de Líster i només vaig veure el cadàver d’un home a la cuneta.  Sembla que Líster va entrar a la ciutat per una 

carretera i va permetre la població civil  que ho desitgés sortir per l’altra.[...] Recordo també que vam celebrar la 
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nit de Nadal  en un estable ( cosa que sembla apropiada) on els soldats havien fet una gran foguera. Van treure 

les guitarres i es va organitzar una rondalla improvisada a l’estil d’Aragó. Així vam passar la nit, entre jotes i 

nadales i em vaig sentir molt més proper a l’esperit nadalenc veritable que si hagués estat a París o qualssevol 

altre capital europea, participant en algun cotilló. Més tard, embolicat  amb mantes al cotxe, no podia agafar el 

son:  em preguntava on seria la nit de Nadal de l’any següent. En realitat el que em qüestionava  és on seria el 

món l’any següent, si la humanitat s’hauria  trastocat per complert  � que és com evolucionaven les coses�  o bé 

s’hauria embarcat en una senda de pau i conciliació;  si no era hora que giréssim d’una vegada  la vista cap a un 

petit estable per veure què hi havia passat feia gairebé dos mil anys”.  

                  Per la seva banda, Adjutori Varias, catòlic practicant com el propi Henry Buckley,   va escriure la vigília 

de Nadal des de l’altre bàndol del front de Terol56: “ 24 de desembre. Arribàrem a la nit. Dormim en un estable. 

Anem a missa. Ens confessem [...] A la nit no puc dormir amb els companys. A mitjanit en Pàmies i en Porrell em 

vénen a cridar per anar a Missa del gall. Combreguem. Tornem a dormir [...]”El dia de Nadal Varias va enviar una 

postal a Manuel Raventós Fatjó57: “Avui dia de Nadal, he anat a Missa del gall. Déu faci que l’any que ve puguem 

tots assistir-hi altra vegada però que sigui en una de les nostres esglésies profanades. Així ho he demanat a Déu i 

també que ja que enguany no podem celebrar aquesta festa amb complerta felicitat , al menys regni en nosaltres  

l’esperança que vindran uns temps millors”. I l’endemà escriu al seu diari  “ 26 de desembre. Combrego al matí i 

després vaig a missa [...]”.  El lector ja se’n haurà adonat  de la similitud entre les reflexions de Varias i Buckley en 

aquelles circumstàncies concretes ( d’altra banda molt convencionals) , si bé en el cas del corresponsal 

                                                
56    Fons Adjutori Varias Gabarró, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. 
57     Fons Adjutori Varias Gabarró, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. 
 



 50 

internacional, set anys més gran,  la seva perspectiva era molt més àmplia. Buckley, a diferència de Varias, havia 

optat  decididament per la República, li preocupava l’avenç del feixisme i el futur de la humanitat  i  practicava la 

seva fe d’una manera més reservada58, allunyada de la religiositat i del  misticisme  extrem del poeta  de Sant 

Sadurní.  ( Els capítols següents sobre la Guerra Civil dels sadurninencs es publicaran properament).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58     Es va casar discretament  a Barcelona el 1938, durant la guerra civil,   pel 
        ritual catòlic,  amb la  jove sitgetana Maria Planas Izábal.  
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