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Foto de la coberta: accés al cementiri de Sant Martí Sesgueioles (Anoia). Davant d’aquesta paret,  el 7 de maig de 1938,  va ser 

afusellat el soldat republicà sadurninenc  Josep Barberan Segura de la lleva del biberó, acusat de desertor. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

 

 

Seguint el relat de Henry Buckley a la batalla de Terol1  “El cert és que si la nit de Nadal va resultar gairebé idíl·lica, 

la nit de Cap d’Any [ de 1938] va ser un infern. Les forces republicanes, que no van cedir ni un pam de terreny, van 

repel·lir l’atac frontal de les forces nacionals sobre la ciutat.  Els caces i els bombarders metrallaven i 

bombardejaven una vegada i una altra les posicions republicanes, fins que la rufaga que s’havia aixecat a mig 

matí va  fer que la visibilitat fos gairebé nul·la. Contemplar aquells homes lluitant a la vegada contra l’enemic i 

contra els elements constituïa un espectacle dantesc. Era com si la fúria  del combat hagués  desencadenat 

aquella altra fúria  de forma de neu i rufaga que ara els queia a sobre[...] Albirava les bateria  de Franco llençant 

llengües de foc sobre la ciutat, o els bombarders alemanys, tan pesants,  deixant caure aquella càrrega mortífera  

abans d’allunyar-se lentament. Les tropes nacionals va aconseguir arribar a dos quilòmetres però no  van poder 

anar més enllà, ja que la defensa dels republicans  era molt desesperada. Segurament va ser un cop molt dur per 

als feixistes que encara resistien al centre de Terol”.  

       El desertor sadurninenc Adjutori Varias seguia a Torrijos del Campo, a 68 quilòmetres de Terol, lluny dels 

enfrontaments entre els dos exèrcits. El seu diari  personal informa del trasllat  del seu regiment a Rubielos el 5 de 

gener.  El 12 de gener hi  escriu: “ Continuem a Rubielos2. Veiem l’espectacle formidable del metrallament d’un 

                                                
1    Ob.cit. p 250 i  següents 
2   Rubielos de Mora, província de Terol, a 55 quilòmetres de la capital. 
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avió roig (el 16) per un dels nostres  caces, cau l’avió incendiat a una muntanya vora Rubielos. Veig un aviador 

que duen mort. Han dit que éren catalans. A la tarda marxem de Rubielos i anem a peu fins Torrijos [ del Campo] , 

on arribo fatigadíssim”. De Rubielos a Lengares on el dia 28 de gener escriu: “Avui sembla que els rojos volien  

realitzar un atac ja que la seva artilleria , durant tot el matí i bona part de la tarda, ens ha bombardejat. Ens han 

tirat centenars d’obusos i ha hagut algun atac a les posicions de la Primera Companyia . Allí han ferit el braç de 

l’alferes Munáriz i del sergent Valderrama i han mort un noi andalús que es deia García Luque. S’han  fet tres 

presoners i quan l’alferes Cortillo sortia endavant per a rebre’ls una bala li ha entrat al pit. Estava molt pàl·lid quan 

se l’han emportat”. L’endemà  segueix escrivint “ La nit passada ens hem hagut de llevar dues vegades perquè 

semblava que hi havia atacs dels rojos. Al matí portem 11 presoners i un evadit, entre els quals  n’hi ha uns quants 

que són catalans. Un d’ells de Pons. A la tarda m’han explotat uns obusos a uns trenta o quaranta metres quan 

estava a camp descobert. No ha estat res. Xiulen les bales. A la nit un fort tiroteig. Hem passat el rosari”. En una  

postal escrita a les 8 de la nit del 30 de gener de 1938  i adreçada a Manuel Raventós  Fatjó comenta que “ Per 

aquí la tranquil·litat és molt relativa, depèn de com es comportin els rojos. Abans d’ahir, en un atac dels rojos 

vàrem fer tres presoners i ahir onze, entre els quals hi havia alguns catalans. Ja sé què és el sobresalt d’una 

explosió d’un obús a trenta metres, i també l’esglai de sentir, com aquest matí, una bala xiulant a dos pams del 

meu nas que un roig m’ha dedicat  sencera per a mi quan m’ha vist circular per un camí. Però vaja, del que estic 

espantat de debò és adonar-me de com vaig perdent la por”. Per una carta que Varias va rebre durant aquells 

dies al front de Terol sabem que mossèn Joan Salvans , el rector de Sant Sadurní, es trobava allotjat  a finals de 

1937 al número 8 bis  de la Rue de Chateaudun de la ciutat de Toulouse ( France).  
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        El 10 de gener  Adjutori Varias continua explicant al seu diari: “ Per un descuit se m’escapa la missa de 

campanya ja que m’he distret llegint a la xabola”. Tres dies després relata com “ Avui a les 7.30 ens fan aixecar 

depressa el primer obús d’artilleria roja. Comença un fort bombardeig  que després es converteix en  un duel 

d’artilleria,  ja que la nostra contesta. Molt a prop m’ha explotat algun obús i m’ha xiulat alguna bala. Hi ha un fort 

combat de fuselleria[…]”. Fins el 15 de febrer que es trasllada a Carrascalejo anota en dies successius : “[…] Junt 

amb el Claret anem a confessar amb el pater i quan ha dit la missa hem combregat[…] ”, “[…] Avui han ferit al 

sergent Esquiroz de la Primera Companyia. Cada dia resem el rosari a la xabola […]”,  “ Comença el matí amb un 

bombardeig de la Muela3 per part de l’enemic. Per tot el demés per ara fins a mitja tarda el dia és tranquil. Fa sol i 

vent. Una mica de fred. A mitja tarda l’enemic ens tira unes quantes granades de morter i al cap de poc porten 

ferit al tinent  JoaquÍn Calvo de la Primera Companyia i a l’enllaç Antonio Martínez”. “ Aquesta nit quan ens hem 

llevat nevava. Aquesta nit passada ha vingut  una companyia del 287 i ha rellevat la Primera Companyia i així 

mateix a les altres. A mig matí fa sol i la Primera Companyia espera ordres al fons del barranc. A la tarda marxem 

a altres posicions del front. Caminem una bona estona  amb el tinent ajudant. Dormo en una xabola on passo molt 

fred”. 

           La setmana anterior a la reconquesta de Terol per part dels nacionals Varias havia anotat al seu diari “ Avui 

ha mort a conseqüència d’una bala de fusell el caporal català de la Primera Companyia Miquel Masoliver. Jo 

l’apreciava molt i que Déu el tingui a la glòria[…]”, “Al matí he anat a missa[…] A la nit hi ha molt rebombori de 

trets  i de bombes de ma a les posicions properes[…]”. I el 22 de febrer escriu: “ Actua fortament l’aviació per la 

part oest de Terol. Ens comuniquen que avui a les 11 del matí s’ha cantat un Te Deum en acció de gràcies presidit  

                                                
3    Posició franquista als afores de Terol.  
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pel general Aranda4 a la catedral de Terol, per l’entrada victoriosa de l’Exèrcit Nacional […]”. En aquesta operació 

militar  dirigida pels generals Varela5 i Aranda,  que va permetre a les tropes nacionals recuperar la ciutat de Terol,  

hi va participar el soldat Antoni Parera Rosell, el qual, com ja s’ha explicat,  havia desertat juntament amb el seu 

germà Jeroni. Tres mesos després el primer es trobava al front de Guadalajara i el segon a Vistabella6 ( Castellón) 

participant a l’Ofensiva de Llevant, i quan s’inicià la Batalla de l’Ebre ambdós van ser-hi destinats.   

        El dia de Reis havien  cridat a files el soldat sadurninenc Pere Varias Gibert de la lleva de 1932. De Barcelona 

va viatjar en tren a València i d’allí  a Utiel,  amb la intenció d’incorporar-se al front de Terol.  Hi devia arribar 

després del 22 de gener, quan aquesta ciutat ja havia estat recuperada per les tropes franquistes i pèr això va 

romandre a la caserna Largo Caballero de València fins el 24 de juliol. El mes de febrer  el soldat sadurninenc  de 

18 o 19 anys Pere Urpí Vallverdú, de la lleva de 1940,  que en el moment de ser mobilitzat  per l’exèrcit republicà 

havia manifestat que tenia l’ofici de mecànic, va ingressar en una escola de mecànica d’avions, ubicada a 

Godella, municipi  de l’Horta (València). Segons el seu record: “ El matí era el moment de la teoria , i a la tarda, la 

pràctica. Començàvem  el matí amb aritmètica, després dues o tres classes més… Els exàmens els fèiem quan 

havíem dut a terme tota classe d’estudis. Cada mes se’n  realitzaven  tres o quatre. La teoria es completava amb 

geografia, tecnologia, motors i aerodinàmica. I amb la pràctica: física, carburació, electricitat, magnetos i altres. A 

la tarda fèiem forja, caldereria, soldadura i també pràctica amb motors, els quals desmuntàvem i muntàvem […] Hi 

havia una sèrie de motors, de diverses classes i tipus. A cada alumne li posaven algunes avaries perquè el motor 

no funcionés gaire bé. D’aquesta manera , havies  de trobar la solució a aquella avaria, en cas de no arreglar-ho 

                                                
4   Antonio Aranda Mora ( 1888  - 1979)  
5   José Enrique Varela IglEsias ( 1891 – 1951)  
6   Vistabella del Maestrat és un  petit municipi de la comarca del Alcalatén,  a la província de Castelló de la Plana.  



 6 

no et podien aprovar”. L’escola estava en un camp d’aviació republicà que calia mantenir en perfecte estat per si 

en un moment determinat hi havien d’aterrar avions  que s’incorporaven o es retiraven d’una batalla. “ Hi havia 

avions de caça, no bombarders.  Jo estava destinat als de caça, que allà eren el Xato7 i el Mosca8; el segon es 

caracteritzava per volar més  ràpid que el primer.  El Xato estava format per dues ales i l’altre per una sola”. 

         Adjutori Varias seguia al front de Terol, on del 24 de febrer escriu al seu diari: “ He fet guàrdia  de 3 a 5 del 

matí i de la 1 a les 3 de la tarda. Aquesta tarda [...]  ha passat damunt nostre una esquadreta d’avions rojos de 24 

aparells. Quan han passat he tingut uns moments de por. Quan han estat bastant endins del nostre terreny ens ha 

metrallat no se on però els nostres antiaeris han actuat tant bé que els han dispersat i els han fet fugir. En la fugida 

han tornat a passar damunt de les nostres línies alguns aparells enemics. He tornat a fer guàrdia de 7 a 9 “. El 2 de 

març, des de Villaespesa9,escriu: “ [...] . A la nit  em diuen que marxem d’aquesta posició. “ Avui vaig a visitar  

l’església cremada” explica l’endemà. El 9 relata : “ Avui  he tingut guàrdia de 7 a 9  del matí. És el sant de la 

meva Paquita. Deu faci que l’any vinent el pugui celebrar en companyia de tots.  He passat el rosari mentre estava 

de guàrdia. A mig matí he anat a Villaespesa en bicicleta. M’han disparat dos trets de fusell des de les posicions 

enemigues. Ariño arriba de Saragossa i ens dona la bona notícia de l’ofensiva sobre Belchite. L’onze es fa ressó de 

les notícies de la conquesta de Belchite i de que s’han fet 3500 presoners. El 12, 13 i 14 va i bé de Villaespesa i  

Teruel i en aquesta ciutat descobreix una immoble abandonat amb una biblioteca de la qual s’emporta alguns 

exemplars. “He oït missa” ,   “he fet guàrdia”, “ he combregat”,    “ he ressat el rosari ( amb 5 parenostres i 5 

avemaries a les 5 llagues de Jesús en la creu)” , “he fet guàrdia”, “he oït missa”,  “he combregat”, “ he resat el 
                                                
7   Avió de fabricació soviètica conegut com Polikarpov I-15. El seu dissenyador va ser el constructor d’avions de la URSS  
     Nikolái Nikoláyevich  Polikárpov (1892 – 1944).  
8   També de fabricació soviètica , denominat  Polikarpov I-16. 
9    Un barri situat a cinc quilòmetres de Teruel. 
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rosari”... són expressions que se sovintegen  aquells dies en el diari de Varias. Per als actuals creients deu resultar 

modèlic i exemplar;  per als agnòstics,  comprensible però inasumible;  i per al ateus, simplement ridícul. En canvi, 

ni en una sola ocasió comenta que hagi participat en cap fet violent. Es dóna per suposat que un soldat  com 

Varias que es troba al front, d’una forma o altra, en algun moment, prengui part en els combats �en un tiroteig o 

disparant un morter o un canó o llençant una bomba  de ma o des d’un avió o un vaixell. Segons els seu diari i les 

seves cartes, el soldat Adjutori Varias �que va romandre al front des de mitjans  de desembre de 1937 fins la seva 

mort, esdevinguda l’11 d’agost de 1938�, no hauria matat o ferit mai ningú, la qual cosa costa molt de creure.  

D’altres participants en aquell  i altres conflictes bèl·lics tampoc no ho van aclarir mai. Sense anar més lluny, el 

meu pare, Bautista Querol Segura (La Sènia, 1916 – Sant Sadurní d’Anoia, 2000)  de la lleva de 1937  �que va 

participar  com voluntari en la defensa de Madrid des del primer moment fins que  es va passar de bàndol quan 

se’n va adonar que la derrota era imminent�, quan jo li preguntava com s’ho havia fet per sobreviure a les 

trinxeres, mai em va donar cap mena d’explicació sobre els enemics que havia ferit o abatut. El silenci i l’oblit 

d’aquella generació que havia patit la Guerra Civil  i que tant la va afectar,  va significar una ruptura de la història i 

una usurpació de la mateixa per part del règim dictatorial del general Franco,  i també  el trencament d’una llarga 

tradició democràtica que havia tingut la seva màxima expressió en la proclamació de la República el 14 d’abril 

de 1931.   

            La meva impressió �tan agosarada o assenyada com vulgueu�  és que per Adjutori Varias �catòlic 

practicant i fervorós, apostòlic i romà�,   el fet d’escriure en un diari o en una carta  que, efectivament,  havia 

causat danys irreversibles o no a alguns ésser humans, encara que es trobés en un front de guerra i encara que es 

tractés de soldats enemics, era reconèixer quelcom contrari a les seves creences íntimes. Si ho va fer �cosa més 
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que probable i no una sinó diverses o moltes vegades� va preferir deixar-ho en una nebulosa. Ni enorgullir-se’n ni 

avergonyir-se’n. El seu dilema moral es devia resoldre  a l’hora de prémer el gallet amb ràbia, atribuint a les seves  

eventuals víctimes la consideració de rojos comunistes, saquejadors d’esglésies, violadors de monges  i assassins 

de capellans.  Amb aquesta argúcia  devia neutralitzar la seva mala consciència. Potser la primera vegada  ho 

devia explicar en confessió  al capellà del regiment, però aquest, de manual, li devia assegurar que no es 

tractava d’un pecat venial, i molt menys mortal, sinó tot el contrari ja que en realitat estava participant en  una 

Cruzada por Dios y por España  i que s’estava guanyant el cel. Per tot plegat devia  preferir obviar tota referència a 

fets luctuosos provocats per ell.  El 18 de març abandonà la província de Terol en direcció a Saragossa. 

             Aquesta era  en aquells moments la visió de la situació del corresponsal britànic Henry Buckley: “ Contra tot 

pronòstic, l’ofensiva nacional no es va aturar a Terol, sinó que va continuar el camí a la recerca del Mediterrani. Franco 

va obrir un front d’uns dos-cents quilòmetres, des dels Pirineus fins a Montalbán. I en aquest vast front, va llançar tres 

atacs a punta d’espasa: des d’Osca per la falda dels Pirineus i des de Saragossa, per la vall de l’Ebre, cap al mar. 

Aquella ofensiva en ple hivern va agafar l’exèrcit republicà totalment per sorpresa. Les tropes que havien participat a la 

defensa de Terol estaven completament esgotades i no havien tingut temps de reposar el material de guerra perdut. Jo 

mateix havia vist unitats de l’exèrcit republicà que entraven en combat quan la meitat dels homes no tenien ni un fusell i, 

no cal dir-ho, ni granades ni metralladores. 

La República tenia prou aparells només en teoria, tot i que no crec que el nombre de bombarders excedís, 

aleshores, els cent cinquanta, i havien de bregar amb una aviació feixista que superava els cinc-cents. Segons les xifres 

que es van fer públiques a Alemanya després de finalitzar la guerra d’Espanya, hi van participar cent trenta oficials i cinc 



 9 

mil soldats alemanys, la majoria “tècnics”, pilots i tanquistes. Si hi afegim els pilots nacionals i els italians, ens podem fer 

una idea del potencial aeri del general Franco. 

La punta de llança més important en aquell trident que desplegava l’exèrcit nacional es dirigia cap al Mediterrani. 

En aquella ofensiva hi participaven dues divisions italianes i dues divisions mixtes, és a dir, italoespanyoles, però sota 

comandament italià. Eren tropes de refresc que no havien participat a la batalla de Terol. Estaven excel·lentment 

equipades i disposaven de camionetes, tanquetes i tancs lleugers per facilitar l’avanç ràpid de l’ofensiva. Les quatre 

divisions sumaven la futilesa de seixanta mil homes. El comandant en cap era el general Berti, i el segon cap, el general 

Manzini. 

Per donar una idea de la rapidesa de l’avanç d’aquella ofensiva, n’hi ha prou de dir que en pocs dies la República 

havia perdut tres mil quilòmetres quadrats i el front d’Aragó simplement s’havia col·lapsat. 

Malgrat que en alguns punts d’aquell front els republicans havien resistit perfectament l’avanç de les tropes 

nacionals, es van haver de retirar precipitadament per no trobar-se en posicions aïllades, flanquejades per les 

velocíssimes tropes nacionals, que semblava que competissin en una mena de cursa per veure qui arribava abans al 

mar. L’efecte d’aquell cop a la moral de l’exèrcit republicà no va poder ser més devastador, sobretot en aquells 

moments en què Barcelona —i tota la República— celebrava l’enfonsament del creuer Baleares, un dels vaixells estrella 

de la marina de Franco”. 

       Mentrestant, el soldat sadurninenc  republicà Josep Esteva Ràfols de 20 o 21 anys,  que s’havia reincorporat a 

l’Exèrcit Popular el 27 de setembre de 1937,  es trobava  aleshores al front d’Aragó, a  la zona d’Aguilón, Herrera, 

Lécera  i Fuendetodos, a la província de Saragossa. Explica a les seves memòries  titulades  Memòries de 

campanya una aventura molt més dramàtica:  “ Aviat van començar a córrer rumors de que l’enemic s’estava 
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organitzant per iniciar una gran ofensiva i ens van ordenar que reforcéssim els nostres parapets i  que en cas 

d’atac resistíssim fins el final. Nosaltres  ho veiem venir i un matí, com de costum, a l’hora d’anar a buscar  

l’esmorzar de cafè amb llet vàrem sentir un fort soroll d’aviació, però no en van fer cas ja que sabíem que 

l’aeròdrom enemic  de Cariñena estava  molt a prop. Quan va arribar l’amic Trias [s’entén que és qui havia anar a 

buscar l’esmorzar]  vàrem veure el primer avió de reconeixement  i darrere  seu una formació de deu o dotze més, 

bombardejant tots les pobles de la  segona línia, nusssos  ferroviaris i carreteres. En una segona passada ens varen 

metrallar  sense causar-nos cap baixa. Tots ens havíem ajegut panxa   a terra i va ser allí on vaig experimentar la 

por i l’angoixa de l’aviació de caça enemiga, els pilots de la qual, a més de metrallar-nos ens disparaven amb les 

seves pistoles, formant una cadena que va durar més de mitja hora[...] Cap a les  10 del matí del 9 de març la 

infanteria de Franco, amagada darrere molts tancs  va començar a atacar-nos, però no amb massa violència al 

nostre sector [...]. 

          A la nit varen  ocupar els  parapets de la 131 Brigada que teníem just damunt nostre i ens vàrem haver de 

retirar en direcció al poble d’Herrera10.  L’enemic anava avançant pels costats fins que va ocupar el poble de 

Lécera, quedant les nostres forces encerclades. Ens anàvem retirant enfrontant-nos moltes vegades amb l’enemic 

que ens atacava de cara. Vam tenir alguna baixa, però el desastre de debò va arribar  quan ens vàrem unir dues 

companyies per intentar trencar el cercle de Lécera. Quan ens retiràvem acosats per l’enemic vàrem arribar als 

plans d’Azuara11, des d’on vàrem veure que des d’uns turons propers sen’s  acostaven uns cavalls,  que en un 

primer moment ens van semblar que éren de la cavalleria pròpia. Es van aturar a uns dos-cents metres i va ser 

                                                
10  Herrera de los Navarros,  a 64 quilòmetres de Zaragoza.  
11  A 16 quilòmetres de Belchite, 13 de Fuendetodos  i 60 de Saragossa  
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aleshores quan ens vàrem adonar,  per la manera com anaven vestits,  de que eren moros. Per si un cas nosaltres 

ja ens havíem estirat a terra per defensar-nos. Ràpidament ells van tornar enrera  i nosaltres  els vàrem diparar. 

Després d’ajuntar-se a un altre nombrós grup de cavalls,  entre crits de guerra   i en formació d’atac ens van 

atacar tot disparant. 

     Nosaltres disposàvem d’una metralladora i de 150 homes que amb la deguda serenitat hauríem exterminat la 

cavalleria. Però malauradament, quan la cavalleria es va acostar i els nostres comandaments ens van ordenar 

que disparéssim hi va haver un pànic general: primer es va retirar un soldat, després un sergent i mica a mica ens 

vàrem escapar tots. Ràpidament la cavalleria es va obrir en forma d’un ventall per després tancar el cercle 

intentant atrapar-nos a tots. Per sort, alguns vàrem aconseguir  no caure en el parany. Als que van quedar 

encerclats  els anaven matant a cops d’espasa.  

       Trias i jo , junt amb altres companys, ens vàrem desfer de les motxilles i les mantes i vàrem apretar a córrer en 

direcció a un petit barranc  que teníem a uns 400 metres, mentre tres o quatre moros a cavall  ens perseguien 

mentre disparaven. Vàrem arribar al barranc just en el moment en que els cavalls sen’s tiraven a sobre. Vàrem 

llençar-nos daltabaix del torrent amb un salt formidable d’uns sis metres. Com que no teníem alternativa, vàrem 

prererir trencar-nos les cames que morir d’un cop d’espasa d’aquells salvatges. La sort ens va ajudar ja que ningú 

es va fer mal, només algunes esgarrinxades provocades per les espines dls matolls de l’indret. Vàrem fugir torrent 

amunt, protegint-nos dels moros perquè no ens seguissin disparant . I va ser així com ens vàrem salvar d’una mort  

segura, com la que van tenir els nostres companys  que van quedar encerclats per la cavalleria mora. Mentre 

fugíem ens vàrem girar i ens vàrem adonar com els genets amb les espases a les mans i a cops de culata dels 

fusells acabaven de rematar els que e  encara no havien mort.” El grup de supervivents van estar deambulant per 
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la zona fins que van anar a parar a la Puebla de Híjar12, just en el moment en que les tropes republicanes 

evacuaven el municipi. L’aviació franquista va bombardejar  les tropes en retirada i Esteve i Trias en van refugiar 

dins una sèquia de rec plena de fang. 

          El relat d’Esteve continua: “[...]  Amb Trias vàrem caminar fins arribar a Casp13. A l’estació vàrem trobar un 

tren blindat  que deien que marxava en destinació a Reus, on ja decidirien que en feien de nosaltres. Era de nit. El 

tren estava carregat de soldats i de població civil  que era evacuada i no hi cabia ningú més. Una veu traïdora i 

falsa va cridar :   

           �Que ve la cavalleria mora! .  

       L’enrenou  que va provocar aquella alarma va ser majúscul. Tothom va saltar del tren  caient els uns sobre els 

altres. Les mares cridaven i ploraven buscant els seus fills. Només que haguéssim pensat amb una mica de 

serenitat ens hauríem  adonat que era impossible  un atac de la cavalleria en plena nit, a les fosques.  Però no va 

anar així i ens vàrem dispersar pels camps propers, ensopegant i caient contínuament,  era una autèntica 

desmoralització. En aquells moments vaig perdre de vista Trias ( després vaig saber que havia pogut pujar al tren i 

marxa cap Reus) . Vaig passar la nit en una barraca als afores de Casp, essent visitat com de costum per l’aviació 

enemiga.  De matinada vaig decidir tornar a casa , com feien la majoria dels soldats, ja que jo no tenia els meus 

comandaments ni sabia on anar”.  

        El 24 de març va emprendre a peu el camí de Sant Sadurní,  amb uns companys de Manresa, proveït només 

de dos formatges, uns trossos de pa i un pot gran de melmelada.  Camps a través i caminant de nit per a no ser 
                                                
12     Municipi d’Aragó, pertanyent a la província de Terol, a 163 quilòmetres al  nordest de la capital.  
13     A 104 quilòmetres al sud de Saragossa.  
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descoberts, amb llagues als peus i sovint desorientats, després de cinc dies i cin nits van arribar a l’Ebre. El van 

travessar en barca a l’alçada d’Ascó. A partir d’aquest punt van cometre l’error   de creure que ja estaven més 

segurs i no van prendre prou precaucions. Fou per això que prop de Lleida van ser interceptats per una patrulla del 

PSUC que els van traslladar a Borges Blanques i Lleida, on van ser reclosos al seminari, on els van prendre la filiació 

i en caravanes de camions els allí concentrats,   provinents  tots del front,   van ser-hi  traslladats  de nou  en 

expedició a la recerca de les seves respectives unitats.  A Josep Esteve, entre d’altres,  el van portar  primer a 

Vinaròs i després a Benicarló, però el viatge va resultar infructuós a causa del desgavell  de la retirada derivada de 

l’ofensiva nacional. Ningú se’n va voler fer càrrec, ni els van facilitar allotjament o aliments. Tant és així que el van 

portar a Tarragona. La idea de tornar a casa  estant-hi tant a prop es va tornar a manifestar i Esteve i un bon 

nombre d’aquells soldats van pujar a un tren militar que anava en direcció a Barcelona per la línia de la costa. A 

l’alçada de Sant Vicens de Calders,  Esteve va baixar del tren i va pujar en un de mercaderies que també anava a 

Barcelona  però per l’interior. Esteva escriu “ Vaig arribar a casa ple de misèria i malalt, havent d’estar al llit 8 dies. 

Els amics Trias i Dinero14 i altres ja hi eren també. Havien fet exactament el mateix que jo, igual que  la majoria dels 

soldats de l’Exèrcit de l’Est (Aragó), que, en la confusió, el caos i la desbandada del front vàrem marxar a casa a 

l’espera de noves ordres... o del final de la guerra que tots creiem imminent. Però, malauradament, encara  ens 

tocaria patir dies molt més amargs, de major perill i misèria. Al tornar a casa havíem posat punt i apart  a una 

etapa de la guerra , però encara ens tocaria la més dura, la de l’Ebre, on molts  hi deixarien la seva joventut[...]”. 

Un altre soldat republicà de la  lleva  de 1938, Amadeu Urpí Montserrat,  també va protagonitzar la retirada del 

                                                
14     Pere Rebordosa Domingo,  de la lleva de 1938 ( els nascuts el 1917).  
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front d’Aragó15 : “ Quan els nacionals van trencar el front la nostra companyia va rebre’n l’impacte. A partir 

d’aleshores va començar una desbandada general per les terres d’Aragó, en que vaig anar a parar a Igualada”.  

         Des del bàndol republicà, el corresponsal nord-americà Ernest Hermingway ( 1899 – 1961)  va enviar una 

crònica d’aquesta retirada  del front d’Aragó,   el 3 d’abril,  a la North American Newspaper Alliance, amb alguna 

escena molt similar a les descrites per Josep Esteve i Amadeu Urpí i d’altres idèntiques a les que escriurien  després 

els corresponsals internacionals el mes de gener de l’any següent,  des de la riba esquerra de l’Ebre16: “ [… ] Aviat 

vàrem passar  pel costat de carros plens de refugiats. Una vella en conduïa un, plorant i ploriquejant mentre 

fuetejava l’animal. Va ser la única dona que que vaig veure plorar al llarg de tot el dia.  Vuit nens seguien en un 

altre carro i un de petit empenyia la roda en una pujada. Roba de llit, màquines de cosir, mantes, estris de cuina, 

matalassos embolicats amb borrasses i sacs  de ferratge per als cavalls i mules estaven apilats a l’interior dels 

carros, mentre  cabres i ovelles  estaven lligades a la part posterior. No hi havia pànic. Es limitaven a avançar amb 

dificultat. 

        Sobre una mula carregada amb roba de llit hi anava una dona que portava una criatura de bolquers amb la 

cara vermella,  que no devia tenir més de dos dies.  El cap de la mare es movia amunt i avall al ritme del 

moviment de l’animal que el conduïa i el cabell negre i humit del nadó   estava brut de pols grisa. Un home 

estirava de la mula, mirant enrera per sobre l’espatlla i endavant, a la carretera. 

           �Quan ha nascut el nen?�  li vaig preguntar quan el nostre cotxe es va posar a la seva alçada. 

           �Ahir� va contestar amb orgull mentre el sobrepassàvem. Tota aquesta gent, mirés on mirés mentre  
                                                
15     RECASES,S , Jaume. Ob. Cit. p 99 
16     HEMINGWAY, Ernest. Despachos de la Guerra Civil española, 1937 – 1938. Planeta, 1989 p 116 i següents. 
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              caminaven, no deixaven d’escodrinyar el  cel. 

         Aleshores vàrem començar a veure soldats  caminant dispersos.  Alguns portàven els seus fusells agafats pel 

canó, altres no anaven armats. Fins aquell moment havíem pensat que aquests refugiats podíen ser de l’Aragó, 

però quan vàrem veure els soldats marxar  per la carretera i ningú en direcció al front, vam entendre que es 

tractava d’una retirada.  Al principi  éren pocs, però després va ser una filera constant amb unitats senceres 

intactes. Després van passar tropes en camions, tropes a peu, camions amb metralladores, amb  tancs,  amb 

canons antitancs i antiaeris, i sempre la filera ininterrompuda  de gent que anava a peu. A mesura que 

continuàvem la carretera es va bloquejar i aquesta emigració va augmentar fins que finalment la població civil  i 

les tropes van  emplenar la carretera[…]  No hi havia pànic, només el moviment constant i moltes persones que 

semblaven alegres […] Es podia veure  el bombardeig de Móra17 al costat del riu i escoltar-se el soroll dels tiroteigs 

[…] En algun lloc se seguia defensant el pont, però era impossible avançar amb un cotxe contra aquella marea 

embolcallada en una pols agitada, així que vàrem donar mitja volta en direcció a Tarragona i Barcelona i vàrem 

retrobar-nos amb la mateixa gent.  

         La dona de la criatura acabada de nèixer l’havia embolicat amb una manta i la portava  sobre el seu pit. No 

se li podia veure el caperronet ple de pols perquè l’apretava  sota la manta mentre oscil·lava al ritme dels passos 

de la mula.  El seu marit conduïa l’animal, però ara mirava la carretera i no ens va respondre quan el vàrem  

saludar amb la ma. La gent seguia mirant el cel mentre fugia. Però ara estaven molt cansats. Els avions encara no 

s’havien presentat,  però encara hi eren a temps i arribaven tard”.  

                                                
17     Mòra d’Ebre , a la comarca de la Ribera d’Ebre. La població està situada a la riba dreta del riu.  
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            El corresponsal internacional Henry Buckley es trobava  aleshores a les rodalies de Lleida i recordava així la 

situació:  “ L’exèrcit republicà havia passat d’ocupar posicions molt properes a les ciutats d’Osca i Saragossa i, als 

Pirineus, ben bé a les portes de Jaca, a retirar-se a la desbandada davant d’aquella ofensiva dels nacionals, els quals 

escombraven tota aquella zona com un gran vendaval i ocasionaven les primera gran onada de refugiats de la guerra. 

L’avanç havia estat tan ràpid que moltes tropes i civils lleials a la República es van trobar, de la nit al dia, en territori 

nacional, sense possibilitat de retrocedir al republicà. Molts van optar per creuar els Pirineus cap a França, però era 

gairebé pitjor que enfrontar-se a les tropes nacionals, perquè aquell mes de març els passos de muntanya estaven 

coberts de neu i, en general, aquelles persones no anaven equipades per emprendre aquella travessia. Les autoritats 

franceses van entrevistar les restes d’una divisió —uns quatre mil homes— quan van arribar a França per repatriar-los. 

Podien escollir entre la tornada a l’exèrcit republicà o la incorporació a l’exèrcit nacional. Només cent seixanta-vuit 

soldats, d’un total de quatre mil, van elegir aquesta segona opció. 

Jo era a Lleida, disposat a presenciar la batalla per la ciutat. Però l’espectacle més depriment no era allà, sinó 

fora, a les carreteres per on fluïa un riu interminable de refugiats que traginaven les pertinences en unes carretes de 

mules. Aleshores arribaven els avions nacionals i, en vols rasants, començaven a metrallar-los i deixaven un solc de 

cadàvers d’homes i animals i un regueró de sang. 

La batalla de Lleida va durar una setmana, i si va ser tan llarga va ser gràcies a la gosadia d’un dels personatges 

més pintorescos de l’exèrcit republicà. Em refereixo a Valentín González, anomenat el Campesino. Procedia, en efecte, 

d’una família de pagesos d’Extremadura i realment semblava un llaurador: corpulent, bronzejat, d’aspecte saludable i 

amb un aire lent. Però tenia alguna cosa estranya a la mirada, una brillantor que atreia amb una força magnètica, com 

de boig. Pertanyia al Partit Comunista i de jove havia estat enllaç sindical i, segons expliquen, agitador polític. Es va 
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estrenar a la guerra a Guadalajara, on va jugar un paper important. Va aparèixer de nou a la batalla de Terol, on va ser 

l’últim a abandonar la ciutat abans que hi entressin les tropes nacionals. Havien rodejat la ciutat i ningú no s’explicava 

com el Campesino havia aconseguit sortir-ne amb tots els seus homes, ni com havia pogut creuar les línies nacionals a 

la nit sense que el descobrissin. 

Vaig visitar els quarters del batalló de la Guàrdia d’Assalt que comandava i em va impressionar la netedat i la 

higiene tant dels seus homes com del lloc. També em van impressionar l’entrenament i la disciplina dels seus soldats. És 

clar que es devia, en part, a l’eficiència del seu lloctinent, Medina, un comandant jove. El carismàtic Campesino i aquell 

jove universitari, tan escrupolós i metòdic, formaven un bon equip. 

       De Terol, el batalló d’el Campesino havia tornat a Madrid per gaudir d’un merescut descans. I ja hi tornaven a ser, a 

finals del mes de març, disposats a detenir aquell tren exprés que semblava aleshores l’exèrcit nacional. Vaig sortir a 

inspeccionar les defenses de Lleida abans que arribessin els nacionals i vaig comprovar que no n’hi havia. Una ciutat tan 

important, i ningú no s’havia molestat a alçar una línia de defensa! L’únic obstacle a l’avanç de les tropes nacionals era 

el riu Cinca: els republicans havien volat el pont sobre el riu a Fraga, a pocs quilòmetres de Lleida, i havien obert les 

comportes dels pantans als Pirineus, de manera que el riu baixava molt ple. Quan les tropes nacionals hi van arribar, van 

haver d’improvisar un pont de barques. 

El Campesino els esperava a l’entrada de Lleida, en un post de comandament que havia improvisat als soterranis 

d’un banc. Em va dir que podria resistir si arribaven l’artilleria i els tancs que estaven esperant. 

No van arribar. Quan l’exèrcit nacional es va acostar a la ciutat, van bombardejar el pont de ferro que travessa el 

riu i que havien minat prèviament. L’explosió va ser tan devastadora que una part d’aquell pont de ferro va caure sobre 

el refugi on era el Campesino, que en va resultar ferit de certa gravetat, i el van haver de retirar del front. La seva estrella 
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es va eclipsar a partir d’aquell moment. Més endavant, li van donar el comandament d’una divisió, però li van prendre 

Medina, el seu home de confiança, i aviat el van rellevar del càrrec. Potser el Campesino no era més que un líder 

carismàtic de guerrilles, però sense dots ni capacitat per comandar un exèrcit modern. 

Lleida va caure el 3 d’abril, però la resistència tenaç a l’exèrcit nacional —la primera que havia trobat des que va 

iniciar aquella ofensiva— va donar al govern de la República un petit respir per poder reorganitzar les seves tropes. 

De tornada a Barcelona vam deixar pujar al cotxe un ferroviari que havia anat a Lleida per emportar-se qualsevol 

locomotora que encara hi hagués a l’estació de ferrocarril. En comprovar que no n’hi havia cap, va sortir de la 

ciutat abans que caigués en mans dels nacionals. El vaig trobar caminant per la carretera i li vaig oferir portar-lo 

en cotxe. Era un veterà d’uns seixanta anys d’edat. Li vaig preguntar per les seves idees polítiques. “No tinc idees 

polítiques ni pertanyo a cap partit”, em va contestar. “Però el que no entenc és per què els que tenen tant s’han 

aixecat per lluitar contra nosaltres, que tenim tan poc.” Aquell home, aparentment ignorant, havia aconseguit 

definir millor que ningú la guerra espanyola”. 

            Adjutori Varias havia abandonat el front de Terol  el 18 de març, prop d’un més després de la caiguda de la 

ciutat ens mans franquistes. En tren va arribar primer a Zaragoza i després a Zuera18 i des d’allí viatjà a Valseca, a 

sis quilòmetres de les tropes republicanes. Una setmana després  escriu al seu diari: “ Hem dormit bé. Seguim la 

carretera, passem per vora de Robres19. He vist un pobre soldat roig mort per una bomba d’aviació. Per un moment 

he tingut un sobresalt perquè era llarg com el Francisco20 i no li veia la cara. Seguim desplegats en direcció a 

                                                
18     A 25 quilòmetres de Saragossa i 45 d’Osca.   
19     Petit municipi de la província d’Osca, un dels escenaris del periple de George Orwell pel front d’Aragó.  
20     El seu germà, Francisco,  de la lleva del 1936 nascut el 1915. Per tant, uns  quatre anys més jove que l’Adjutori.  
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Alcubierre21. No passem per l’interior i acampem a la dreta de la carretera. Dinem i després emprenem la marxa 

desplegats pels camps de la dreta de la carretera. Després seguim per la carretera  i narribem a Lanaja22. Parem 

una estona. He vist ampolles de xampany català i una falsificació de Delapierre23. Ens ordenen remprendre la 

marxa. Trobem barrils de conyac. Junt amb altres batallons ens porten a la Cartuja de Lanaja[...]”. De Lanaja a 

Albalatalillo24, Sena25, Villanueva de Sigena26  fins als afores d’Ontiñena27. Allí,  el 29 de març explica “ Esmorzo  a 

la 2a i a la 3a. El capità em fa  anar a Ontiñena  a cerca la Primera Companyia. Passo el riu28 per mitjà de les fustes  

que trobo a les runes d’un pont volat. Un pont de ferro magnífic . Trobo sucre , una cantimplora i una lona. Una 

dona em ven un parell d’ous. [...] Ve l’aviació roja i ens metralla dues vegades. Els nostres antiaeris la fan fugir. 

Passem el Cinca en guerrilles i seguim endavant entre els pobles de Bellber29 i Albalate30. Fem nit vora una pallissa 

on hi ha fugitius d’Ontiñena”. El 31 de març escriu: “ Aquesta nit  de 12 a 1’30 he estat de guàrdia. Fa un dia 

esplèndid. Al matí estic una estona de guàrdia.  Vora migdia he anat a rentar-me al canal31 i a canviar-me la 

roba. Ve l’aviació mentre em rentava. Tot el dia que tenim molta gana. Per esmorzar els han donat arròs amb carn. 

Al migdia carn fregida amb melmelada i foie–gras amb tomàquet, però sense pa. A la tarda torna l’aviació però 

els nostres antiaeris la fan fugir. A la nit ens donen altra vegada arròs amb carn i més tard ens dónen una mica de 
                                                
21      Municipi de la província d’Osca a la comarca dels Monegros. 
22     Municipi també de la província d’Osca,  a 17 quilòmetres de Sariñena i 61 de Saragossa.  
23     La marca més  econòmica de la casa Codorniu.  
24     A la província d’Osca, molt a prop de Sariñena, la capital de la comarca dels Monegros.  
25     A la mateixa comarca que l’antertior i a una distància de 65 quilòmetres d’Osca. 
26     Un altre petit municipi dels Monegros.  
27     A la comarca del Baix Cinca dins la província d’Osca. 
28     Es refereix al riu Alcanadre.  
29     Belver de Cinca, a  98 quilòmetres d’Osca.  
30     Albalate de Cinca, a la comarca del Cinca Mitjà.  
31     El canal Aragó – Catalunya, de 134 quilòmetres de llargada.  
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pa [...]. Aquest matí m’han pres el mosquetó i no le trobat per enlloc” L’1 d’abril va ser un dia important per Adjutori 

Varias i el 2 encara més: “ Avui [ 1 d’abril]  torno a trepitjar terra catalana. En dono gràcies a Déu. [...] Em diuen que 

el nostre objectiu és el castell de Raimat32 i per a mi això és una gran satisfacció” . “ Després d’esmorzar [ 2 d’abril]  

marxem tot el batalló en direcció a Raimat. Passem per Gimenelles33 . Un cop dins la finca fem una aturada en una 

plantació de xops34.  Amb permís del capità vaig als primers edificis que es veuen. Demano per al Cinto35. Em 

duen a una casa[...] Parlo amb el Cinto i amb altres treballadors de la casa Codorniu. En Cinto em dona ous i vi. Li 

deixo la caçadora de pell”. Aquella mateixa jornada li envia una postal a Manuel Raventós : “ L’escric  des de 

Raimat, el mateix dia que la nostra Divisió l’ha guanyat per a l’Espanya nacional. La Providència ha permès que la 

meva entrada a Catalunya hagi estat per un lloc que té molt a veure amb el meu treball36. Malgrat els meus dolors 

als peus que ara, a la nit, a la llum d’una espelma, l’escric després de travessar  a peu tot l’Aragó  des de Zuera. 

Hem ocupat Raimat. Aquí he parlat amb Jacint Masana, l’empleat del senyor Magí37, amb l’Abel i amb altres 

treballadors dels bons que ja esperaven la nostra arribada [...]”. Mesos després Franco s’instal·laria al castell de 

Raimat per  dirigir personalment l’ofensiva final sobre Catalunya, obligant a la família dels propietaris a allotjar-se 

en  dependències més modestes.    

                                                
32     El castell i la finca de Raimat éren propietat  de Codorniu, S.A. Els havia comprat  el 1914 Manuel Raventós Domènech, convertint  
         les 320 hectàrees  improductives en  terres fèrtils,  dedicades principalment a platnacions d’arbres, cereals  i vinya. Va ser un dels  
         primers casos de colonització agrària  extensiva del segle XX a Europa.   
          
33     Gimenells, municipi català de la  comarca del Segrià.  
34     La fusta dels xops s’utilitzava per a fabricar les caixes de xampany Codorniu.  
35     L’encarregat de la finca, Jacint  Boqueras.  
36     Adjutori Varias era  abans de la guerra el secretari personal de Manuel Ravewntós Fatjó de Codorníu.  
37     Magí Raventós Fatjó,  fill de Manuel Raventós Domènech i germà del destinatari de la postal enviada per Adjutori Varias. 
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         Els sis primers mesos de 1938 a Sant Sadurní  la inquietud sobre el desenllaç de la guerra va anar en augment. 

A principis de gener  es va procurar que cap nena i nen de les famílies refugiades es quedéssin sense una joguina 

el dia de Reis i es va dur a terme una recapte de donatius destinats als soldats dels fronts del Centre i del Sud 

d’Espanya. L’Ajuntament hi va contribuir amb cent pessetes. Es va estudiar l’informe tècnic realitzat per l’arquitecte 

municipal, Josep Ros Ros, en relació a la idoneïtat de les caves per a  ser utilitzades com refugis antiaeries en cas 

de bombadeigs i es van donar instruccions a la població perquè tothom conegués a quina de les caves havia 

d’anar donat el cas. Es va determinar que les sirenes de les fàbriques que tocaven a l’hora d’entrada i sortida del 

personal  deixarien de fer-ho i només es posarien en marxa si es produïa  una amenaça real de bombardeig. 

       El regidor del PSUC, Lluís Benaiges, va ser substituït pel militant del mateix partit  Joan Estruch Pera.  A l’hora de 

determinar en precisió els límits de la segregació del barri de Sant Joan de Subirats  al terme de Sant Sadurní van 

sorgir algunes discrepàncies que es van haver de resoldre amb la constitució d’una comissió mixta formada per 

representants d’ambdós municipis. El subministra de pa i carn  va obligar a prendre mesures  per evitar cues i 

aglomeracions  i es van haver de controlar els preus abusius en l’intercanvi de productes de consum. L’Ajuntament 

va adquirir dos cotxes de cavalls  amb els corresponents guarniments, destinats al trasllat de difunts, va actualitzar 

les dietes dels ingressats  de pagament a l’hospital local, va posar en marxa un control més efectiu per a localitzat 

els joves locals que no s’havien presentat quan havien estat cridats al front i va habilitar la caserna de la Guàrdia 

Civil del carrer Sant Antoni per a vivendes dels mestres. L’arribada de nous  refugiats, la majoria dels quals no 

corresponien a  la quota que havia estar determinada per  a Sant Sadurní,  va obligar a derivar-los a altres 

poblacions .  
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          La davallada d’ingressos  municipals va obligar a revisar la llista dels  refugiats beneficiaris d’ajuts econòmics 

i es van eliminar aquells que treballaven i tenien un jornal; i  també es van haver d’aturar totes les obres municipals 

en marxa a excepció de les més peremptòries. Els mesos  d’abril i  maig  hi va haver canvis al consistori motivats 

per la incorporació de regidors al front: els dos de la CNT, Josep Gestoso Granados i Josep Ràfols Vidal,  van ser 

substituïts per Manuel Vinaixa Serres i Josep Adell Gil;  els dos del PSUC, Manuel Bonet Bonet i Joan Estruch  Pera ho 

van ser per Salvador Hernán Gabarró i Josep Fluvià Simó, i el regidor en representació de la Unió de Rabassaires, 

Eugeni Roig Samsó, va ser rellevat per  Josep Galimany Carbó. Tanmateix   es va ordenar el tancament de cafès, 

bars, restaurants i tavernes a partir de les 9 de la nit, per estalviar el consum d’electricitat i es va rebre una 

comunicació de la Subsecretaria d’Armament del Ministeri de Defensa sol·licitant la instal·lació d’una bateria 

antiaèria al terme municipal. Es va tornar a suscitar el contenciós entre la companyia elèctrica FASA i els  seus 

antics propietaris,  �els socis de la Cooperativa Elèctrica Sadurninense� sense trobar-hi un desllorigador que els 

permetés recuperar les instal.lacions de la societat. Amb la marxa al front del regidor Manuel Vinaixa Serres, que 

va ser rellevat per Josep Dols Gibert, l’Ajuntament va quedar constituït a finals de juny com segueix:  Napoleó 

Montagut Duran (ERC) que exercia d’ alcalde,  juntament amb els regidors del seu partit Daniel Forns Torelló i 

Jaume Marigó Mas ; a més dels de la CNT, Josep Casas Borràs,  Josep Dols Gibert i Josep Adell Gil; els del PSUC, 

Valentí Zaragoza Verges , Salvador Hernán Gabarró i Josep Fluvià Simó   i Josep Galimany Carbó de la Unió de 

Rabassaires.  

           El 27 i el 28 d’abril  es produiria la incorporació de la lleva del biberó38,  el 29 i el 30 es procederia a la filiació 

dels quintos i l’endemà començarien  la instrucció.  Jaume Formosa Estragués ( 1920 -  2014), un minyó de 

                                                
38     La lleva de 1941, integrada per joves  nascuts el 1920. Tenien per tant disset o  divuit anys i per això sel’s va identificar  
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muntanya39 que amb disset anys no complerts  havia entrat a formar part de les Joventuts Socialistes Unificades de 

Catalunya recordava a les seves memòries40 :  “Després d’uns dies atrafegats deixant-ho tot en regla  i possan al 

corrent a la meva substituta  en tot el que feia referència a la comptabilitat de la  delegació  de la Direcció  

General de Transports on havia estat destinat al fussionar-se abastiments i transports  a Vilafranca com a cap 

territorial de la Vegueria de Barcelona, el dia 25  a la tarda vaig anar al locals de les Joventuts Socialistes 

Unificades de Catalunya i a acomiadar-me de tota la família.  El temps em va passar volant i amb el refarons de 

les últimes notícies  del front gens falagueres, vaig preparar un macuto amb allò més imprescindible i al matí 

següent em vaig desplaçar a Barcelona [ ...] Tot just havia acomplert 16 anys i 10 mesos. Abans de marxar de Sant 

Sadurní, de bon matí, el pare, la mare, l’àvia, la tia Rosa, la tia Sebastiana, l’oncle Agustí, la meva germana Maria, 

conscients tots ells  més que no pas jo  del pas que anava a donar em van acomiadar [...] Amb les darreres 

recomanacions vaig enfilar  el camí de l’estació on acompanyats pel funcionari de l’Ajuntament   conegut com 

Tupinamba41 ens reunirem. Crec que érem uns 27 joves minyons, disposats  a vèncer els facciosos que s’havien 

aixecat contra un govern legalment constituït. 

      Ingressats  i presentats a la caixa de reclutes del Carrer Ample, una caserna que hi ha havia darrera Capitania 

General, prengueren nota de la nostra incorporació i després de donar-nos un plat arròs bullit per dinar i no recodo 

si alguna cosa més, ens acomiadàrem fins a la matinada següent del 27 d’abril de 1938. Aquella tarda la majoria 

del nsotre grup sadurninenc, volguérem gaudir  quedant-nos a Barcelona , mentre d’altres retornaven a casa seva 

                                                                                                                                                                                                                         
         com la lleva del biberó.  
39     Boy scout. 
40     Fons familiar i fons de l’autor. 
41  
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fins l’endemà.  Recordo el Mitjà, el Jordi de cal Fonso42, el Barquet, el Piñol43, jo i d’altres que vàrem aprofitar be la 

tarda i la nit. Quan ens vàrem menjar tot el que portàvem als sarrons vàrem seguir tots els bordells  que hi havia al 

barri xinès, dsconegut fins ara per mi. Així, cap a la matinada, va ser la primera vegada que vaig tenir contacte 

carnal amb una dona, una puta sàvia  i experimentada que vqa saber fer-se càrrec d’un jovenet verge com jo en 

el món de la sexualitat. Els seus savis consells en el complex món del sexe em van ser de gran utilitat. Després de 

vagar per diferents carrers  de Barcelona �no recordo si vàrem dormir gens� ens vàrem presentar a la caserna  on 

ens retrobàrem tots els de Sant Sadurní”. En un altre apartat de les seves memòries Formosa efegeix: “ Era 

exactament el dia 27 d’abril de l’any 1938 quan per un decret del govern republicà encapçalat aleshores per 

Azaña44, i amb la finalitat d’aturar la greu penetració de les forces franquistes a la nostra Catalunya, i amb un 

exèrcit republicà molt  curt de material i també d’homes, es decretà la mobilització de la lleva dels nascuts el 

1920, coneguda arreu com la lleva del biberó. Un cop ingressats a la caserna Carlos Marx de Barcelona, amb el 

temps just per equipar-nos  com calia, i quan tots ens esperàvem que ens portarien a un camp d’instrucció  �com 

de fet havia esdevingut amb les lleves anteriors� ens condueixen fins a l’estació del Nord i des d’allí a una estació 

anomenada Sesgueioles corresponent al Camp base de la 27ena Divisió enquadrada en el XVIII Cos d’Exèrcit. 

Recordo perfectament  que queia una fina pluja. Després de donar-nos quelcom [ s’entén de menjar i beure]  ens 

va fer formar a l’esplanada  d’aquelles eres de batre. Entre tots  van escollir els 150 més alts, jo un d’ells, i ens van 

fer pujar a uns vagons de tren. En un altre vagó traslladaven  un  dels canons anomenats Berta, provinent del 

desguàs del cuirassat Jaume Primer. El tren va seguir una ruta desconeguda per a nosaltres, travessant moltes 
                                                
42  Jordi Solà Sabaté 
43  Jaume Piñol Tubella 
44  Manuel Azaña Díaz ( Alcalà de  Henares, España, 10 de gener de 1880 – Montauban, França, 3 de novembre de 1940).  
     President de la Segona Eepública  entre l’11 de maig de 1936 i  el 27 de febrer de 1939.  
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poblacions en la més absoluta foscor. Van  ser dues, tres o quatre hores, no ho puc precisar, fins arribar a Benlloc45. 

Allí ens van enteforar  en un garn recinte tancat que per l’olor que desprenia   crec que es devia tractar d’un 

magatzem d’ufalç”. Després de prosseguir el viatge en tren passant per  Ivars d’Urgell46 i Mafet47 vam arribar a 

Agramunt48. Allí “ [...]  instal·lats a les escoles del poble ens distribuïren els corresponents mosquetons nous de 

trinca i una nova metralladora, recent sortida de la fàbrica Skoda de Txecoslovàquia,  ben engrassada i 

preparada per entrar immediatament en acció. També ens van proporcionar els Uerlikons49 contra l’aviació”.  

Després d’aquella tercera  nit  que va passar a l’escola plena de polls, Joan Formosa va començar la seva 

instrucció que va consistir en l’assalt  fictici a una cota enemiga, amb els mosquetons , la metralladora i les 

bombes de ma. “ Al vespre, tots una mica esparracats i bruts, plens de suor i pols,  corríem cames ajudeu-me fins 

a submergir-nos en el canal d’Urgell per treure’s el cansament del cos i desempallegar-nos  dels nostres 

inseparables amics:  els polls”.  En una d’aquests ocasions, de tornada a Agramunt : “ [...] vaig sentir una veu que 

cridava : 

       �Formosa !,  Formosa!,  Formosa ! .  

      El soldat que m’havia cridat m’indicà que m’havia de presentar immediatament al centre de comandament on 

el comandant Popov  em reclamava. Aquest era un militar rus de pràctiques a la nostra incivil guerra que després, 

al llarg de la Segona Guerra Mundial,  fou  ascendit a mariscal a la Unió Soviètica [...]”. Aquell comandant 

s’interessava per ell per una qüestió molt prosaica : necessitava algú amb qui jugar a escacs ! Dies després el 

                                                
45       Bell-lloc d’Urgell, municipi  de la comarca de la Plana d’Urgell.  
46       Al sector nord de la comarca del Pla d’Urgell.  
47       Petit poble pertanyent al municipi d’Agramunt. 
48       Municipi situat en el punt de confluència de l’Urgell, la Segarra i la Noguera. 
49       Es referia a uns canons antiaeris de la marca  suïssa Oerlikon.  
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mateix comandant Popov “[...] em presentà  un senyor vestit de paisà que es trobava reunit amb ell i m’indicà que 

des d’aquell moment  jo seria el seu ajudant. El personatge en qüestió era Antoni Pariente, un alt membre de 

l’executiva del PCE, designat comissari de l’Exèrcit de l’Est i concretament del  XIIIè Cos d’Exèrcit que cobria la 

línia de Balaguer50 a Pons51. Aquell fet va condicionar tota la meva vida militar posterior”.     

           El soldat republicà Jordi Solà Sabaté,  també de la lleva del biberó,  em va facilitar personalment  el 1982 un 

opuscle de 34 pàgines52 amb el títol Sin novedad en el frente. Aventures i desventures d’un trinxeraire del 41, en el 

qual relatava  un esdeveniment esfereïdor que ell va protagonitzar aquell maig de 1938. Està escrit en castellà i diu 

així: “ En vista de que la guerra continuaba sin solución, el gobierno de la República se vió obligado a toda prisa  

formar el Ejército Popular Regular y poco después llamaron a la quinta  entera  del 41,  a la que yo pertencía y a la  

 

 

 

 

que se llamaba por su extrema juventud  la quinta del biberón. Tenia yo por aquel entonces diecisiete años. Todos 

los quintos del 41 de mi pueblo53  nos fuímos a Barcelona y nos concentraron en el cuartel por entonces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                
50     Capital de la comarca de la Noguera. 
51      Municipi  també de la comarca de la Noguera.  
52     Fons de l’autor  
53    A més de Jordi Solà Sabaté i de Jaume Formosa Estragués , Joan Alemany Esteve, Joan Amat Gibert, Antonio Amat Guimerà,  
        Josep Barberan Segura, Josep Maria  Bargalló Sonet, Joan Barquet Sardà, Joan Canals Urpí, Pere Carreras Guix, Jaume Català  
        Margarit, Josep Cusiné,  Josep Salvador Estrada Escarré, Salvador Fabregat Montserrat, Santiago Ferrer Galofré, Carles  
        Formosa Raventós,  Lluís Gibert Puigdollers, Manuel González Ruiz, Pere Guilera Segarra, Josep Llop Borrell, Manchón, Josep  
        Parera Notó, Joan Pascual  Garriga, Jaume Piñol Tubella, Gabriel Poch Quintana, Fernando Polo Alegre, Ramon Puig Figueras,  
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llamado de Carlos Marx. Allí organizaron rápidamente  un batallón. A las pocas horas formaron un tren en la 

estación de Francia que nos llevó al pueblo de Sant Martí Sesgueioles54 de la provincia de Lleida. Este pueblo 

estaba situado cerca del frente del Segre y en la mismísima retaguardia. El pueblo estaba medio abandonado y 

despoblado,. Quizás por su proximidad al frente. El caso, y aquí empieza la aventura, es que nos reunimos treinta o 

cuarenta y decidimos marchar a nuestros pueblos respectivos. En realidad no sabíamos el porqué, simplemente 

nos queríamos  marchar, no desertar. 

        Sea como sea, el caso es que nos reunimos como digo cerca de cincuenta y sin pensar en las consecuencias 

nos fuímos alejando tranquilamente de Sant Martí Sesgueioles, para dirigirnos a pié, naturalmente, en dirección a 

Sant Sadurní d’Anoia. Estuvimos andando todo el día, pues la distancia entre las dos poblaciones es desde luego 

considerable. Llegamos al pueblo bien entrada la noche . A la mañana siguiente ya corría la noticia entre toda la 

población de la gran escapada  que habíamos realizado tan  inconsistentemente  y sin medir las consecuencias 

que ello reportaba. En consecuencia el Ayuntamiento dispuso immediatamente de unos camiones para 

retornarnos lo más rápido posible a Sant Martí Sesgueioles, no sin antes asegurarnos que no nos pasaria nada 

gracias a su interesada intervención. 

        En vista de ello y de las garantías que nos daban de que no teníamos nada que temer, puesto que una 

representación  del ayuntamiento nos acompañaba, subimos tranquilos a los camiones dando así  por terminada 

nuestra fugaz e inconsistente aventura. Allí encontramos a todo el resto del batallón que no había secundado 

nuestra gran escapada haciendo la instrucción militar  al propio tiempo que contemplaban  nuestro retorno entre 
                                                                                                                                                                                                                         
       Agustí Ràfols Rovira, Miquel Roig Tort, Josep Ros, Pere Rosell, Miquel Rovira, Josep Sabaté Sabaté, Ton Tarrida Gallart, Francesc  
       Torelló Mas i Josep Tubella Jané.   
 
54    A la comarca de l’Anoia, provincia de Barcelona.  
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curiosos y sorprendidos. Allí encontramos a todos haciendo la instrucción militar pero a todos nosotros nos 

mandaron a una casa y nos metieron en una sala grande que hacia las veces de prisión. Al cabo de un buen rato 

de estar allí nos fueron llamando uno por uno para subir  al piso superior de la casa  donde había una especie de 

tribunal constituído por unos tres o cuatro personas correctamente vestidas  de uniforme militar. Allí casa uno de 

nosotros sufria un interrogatorio respecto a la escapada que habíamos efectuado. Cuando me tocó el turno a mi 

me preguntaron también quien era el cabecilla de la escapada. Yo les contesté que no habia  ningún cabecilla 

en particular sino que había sido una cosa espontánea y que la habíamos iniciado entre todos. 

       Entonces me dijeron que yo tenía un hermano desertor55, que se había escapado  a Francia. Como comprendí 

que estaban bien informados  les contesté que sí, que era verdad, pero que yo particularmente no tenía nada que 

ver  

en ello y que yo estaba aquí dispuesto a combatir por la República. Sin preguntarme nada más me dijeron que ya 

podía retirarme pero entonces conducido por un sargento me mandaron al gallinero de la casa que por lo visto 

hacia las veces de calabozo. Allí encontré a dos amigos del pueblo,  Barberan56 y Pinyol57, que habían sido 

interrogados anteriormente y entre los tres comentamos que por lo visto nos culpaban a nosotros de responsables 

ó cabecillas de la escapada, puesto que el resto de los compañeros estaban ya en libertad. Delante de la puerta 

del gallinero teníamos un centinela armado con un fusil. 

        Se estaba haciendo de noche y por ello sacamos nuestras mantas para dormir en el suelo del gallinero donde 

por cierto, no lo había dicho, no había ninguna gallina y mucho menos en aquellos tiempos.  Nos dormimos 

                                                
55   Ildefons Solà Sabater, nacut el  1912. 
56   Josep Barberan Segura  
57   Jaume Piñol Tubella  



 29 

tranquilamente hasta que bien entrada la noche vino el comandante del batallón alumbrándose con un 

encendedor y que acompañado de varios oficiales nos dijo que los tres habíamos sido juzgados culpables y en 

consecuencia condenados a muerte y que por lo tanto de madrugada seríamos fusilados. Sin mediar más 

palabras salió el comandante acompañado de su séquito y nosotros seguimos tumbados en el suelo del que ni 

siquiera nos habíamos levantado. Los tres nos quedamos inmóviles sin hacer ningún comentario ¡ qué podíamos 

decir!. De pronto oigo a Barberan que dice ¡ escapémonos! Ciertamente salir del gallinero era fàcil. La entrada era 

una frágil puerta de madera y sin cerradura. Entre los tres podríamos sorprender al centinela, ¡ pero a donde 

iríamos! Tarde o temprano nos volverían a coger. No le contesté a Barberan, los tres quedamos sumisos en nuestros 

pensamientos y en el silencio de la noche nos dormimos beatificamente.  

       De madrugada58  nos despertaron para servirnos el desayuno que consistía en un cazo de café con leche. Nos 

lo tomamos. Al cabo de un rato vino un sargento y acompañado del centinela nos acompañó  a la calle donde 

encontramos formados doce fusileros en dos filas de seis. Nos metieron a los tres entre las dos hileras de fusileros y 

al redoble de un tambor que tocaba un soldado acompañado del sargento que mandaba al pelotón, nos 

pasearon por las calles del pueblo de Sant Martí Sesgueiolese en dirección al cementerio, algo separado del 

pueblo. De cuando en cuando el sargento nos gritaba que marcásemos el paso, por lo visto no lo hacíamos  muy 

bien, desde luego no poníamos mucho interés en ello puesto que las piernas no nos respondían demasiado. 

Ademàs poco más importaba marcar el paso o no en aquellas circunstancias. 

         Al final llegamos al cementerio. Al final de una era muy grande que había delante del cementerio estaban 

esperándonos, debidamente formadas, todas las compañías del batallón. Los fusileros se colocaron en linea 

                                                
58   Dissabte, 7 de maig de 1938.  
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delante de la blanca pared del cementerio y a cierta distancia de la misma. Nosotros nos colocamos detrás de 

ellos. El sargento  llamó a Barberan  que era el primero de la fila ( yo era el segundo) y le mandó que se pusiera 

delante de la pared del cementerio. Le preguntó si quería vendarse los ojos y con un movimiento de cabeza 

contestó que no. Seguidamente le preguntó si queria ponerse de espaldas al pelotón. La respuesta también fué 

negativa. Seguidamente a la voz de ¡ fuego! del sargento, caía acribillado por doce balazos nuestro amigo de 

colegio Josep Barberán59. 

Entonces yo, de una manera impulsiva, no se porqué, grité ¡soy inocente!. Unas voces detrás de mi me mandaron 

que me callase y de pronto se presentó el comandante del batallón y en alta voz exclamó “ �La justícia de la 

República os perdona, con uno ya hay bastante”. Delante de la pared del cementerio yacía el cuerpo sin vida de 

Barberan. Los fusileros permanecían todavía  en sus puestos. Unos metros separados detrás de ellos, nosotros dos,  

Pinyol y yo. Entonces los soldados del batallón que estaban  situados detrás de nosotros empezaron a desfilar en 

fila de uno a uno delante del cadáver de Barberan y al grito de ¡ Viva la República! contestaban ¡Viva!  con el 

puño en alto, mientras desaparecían en dirección al pueblo. Al final cuando solo quedábamos nosotros dos el 

sargento que mandaba el pelotón de ejecución éste nos mandó acercarnos junto al cadáver de Barberan y al 

grito de ¡Viva la República! nosotros contestamos ¡Viva!, saludando también con el puño en alto. Acompañados 

del sargento abandonamos el lugar en dirección al pueblo y en la plaza del mismo encontramos al batallón 

formado delante de Ayuntamiento. Nosotros dos juntos con el sargento nos colocamos detante de ellos. Arriba, en 

el Ayuntamiento había un capitán que  

                                                
59  Josep Barberan Segura (Fuentespalda, 1920 – Sant Martí Sesgueioles, 1938) . Havia arribat a Sant Sadurní el 1928 amb els seus pares i   
     els seus quatre germans, tres nenes i  un nen. Vivien al carrer Campanar , número 6. 
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estaba  solo en el pequeño balcón del Ayuntamiento. Entonces empezó a hacer un discurso  que para mi nunca 

terminaba y del que no entendí ni una sola palabra. Por fin el discurso también terminó. Ya era hora. 

Pregunté entonces al sargento si teníamos que volver al gallinero. Me contestó que no , que éramos libres y que 

pasáramos por las oficinas, que nos asignarian la compañía a la cual pertenecíamos”.  

        L’elecció de Josep Barberan per ser afusellat  aquell 7  de maig de 1938 no va ser a causa de la seva mala 

sort o de la fatalitat, sinó per les afinitats  de la seva família amb la CNT i les Joventuts Llibertàries. Tot fa pensar que  

es va tractar d’un escarment i que el van prendre de cap d’esquila. Va ser una víctima més de l’enfrontament 

entre anarquistes i comunistas,  que malgrat lluitar en el mateix bàndol contra Franco, mantenien profundes 

divergències des dels Fets de Maig de 1937. Una revenja fratricida promoguda molt probablement des de Sant 

Sadurní. I com que les desgràcies mai no vénen soles també el seu germà  gran,  Clemente  Barberan, 

desaparegué a la batalla de l’Ebre lluitant al bàndol republicà sense deixar rastre.  El 8 de maig, un altre jove 

sadurninenc de la lleva del biberó, Josep Tubella Janer , que el dia anterior també havia presenciat l’afusellament,  

es desplaçà davant el cementiri  per recollir la vaina de la bala  de la pistola del sargent  que havia servit per al 

tret de gràcia, pensant en conservar-la com a recordatori i portar-la quan s’acabés la guerra als pares del difunt. 

Malauradament Tubella la va extraviar a Zaragoza quan va ser ferit i hospitalitzat.  

     El soldat Magí Parera Parera, de 31 o 32 anys, pertanyent a la lleva de 1927 i resident al barri de Pas de 

Piles60 va marxar al front vuit dies després, el 16 de maig. A les seves memòries recorda que “ Havia sortit de casa 

al matí cap a Barcelona, després de 14 dies d’anar i tornar d’aquesta ciutat. La nostra lleva  havia estat demanada 

per incorporar-se el dia 2 de maig. Havia dinat aquell dia a Cal Llorenç, al carrer Canteras núm. 33 de Barcelona. 
                                                
60  Recordem que aquest barri que pertanyia al terme de Subirats ja s’havia integrat  oficialment al de Sant Sadurní a finals de 
     l’any anterior.  
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En acomiadar-me d’aquella família, no vaig fer altra cosa que allargar-los hi la mà, l’emoció no em deixava 

parlar.  A les dues de la tarda ens trobàvem concentrats en una caserna a prop del parc zoològic. Ens van donar 

algunes peces de roba interior i ens van pagar d’ençà del dia 2 del mateix mes, a raó de 10 pessetes cada dia. Un 

mal senyal. L’ambient era que marxàvem cap al front. El descontent era general. 

Ens hem fet amics set homes, tots del 27. Tres d’Hostalets, un de Rubí, un de Sant Cugat del Vallès i un de 

Barcelona [ i ell de Sant Sadurní] . A les cinc de la tarda hem marxat formats i ens han fet anar a l’estació del Nord. 

Pel camí m’he trobat un conegut de Sant Sadurní, Agustí Riambau61, i si l’un feia anar el cap, l’altre encara més. Si 

poguéssim, diríem tantes coses! A l’estació, un home vestit de militar ha passat llista i seguidament ens han fet 

pujar a un tren. Moments abans que arrenqués, han vingut uns quants familiars i públic a acomiadar-nos. Les 

llàgrimes d’una mare, abraçada al seu fill... La promesa... La germana... L’amiga... Tothom tenia feina a posar-se el 

mocador als ulls. Al moment de marxar el tren, aquella escena ha trencat el cor del més valent. Tornarem? Qui ho 

sap?! Marxem. 

         Sant Andreu, Montcada i Reixach, Sabadell, Terrassa. Plou, i la boira s’arrossega arran de terra. A deu 

metres ja no es veu res. Quina tristesa, mare meva, tot allò! Talment sembla que una espina se m’hagi clavat al 

mig del cor. He deixat el nen, de catorze mesos, què és aquesta edat? La dona, els pares, les germanes... Sort 

en tenim d’un humorista que ens distreu a tots. Em poso a fer la primera carta per a casa, la que tiro en passar 

per l’estació d’Olesa de Montserrat. Manresa. El tren s’hi passa quinze minuts. Ens reparteixen menjar per a tot un 

dia. 

                                                
61  Agustí Riambau Sogas de la lleva de 1929 
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        Calaf, Sant Guim, Cervera, Tàrrega, on arribem a les tres de la matinada”. L’endemà escriu : “  A les tres de 

la matinada hem baixat del tren i hem marxat carretera enllà. Hem passat per Verdú i hem arribat fins a 

Guimerà (15 quilòmetres a peu). Ens mana un home que ens diuen que és un capità, porta un enllaç.  

        A punta de dia hem arribat a aquest poble. Ens han repartit per diferents locals, per grups. És un poble on hi 

ha molta aigua. A nosaltres, un grup de 18 o 20 ens han portat en un edifici que diuen que era l’escola d’aquest 

poble. Des d’aquí, es domina el mateix, com si fos un quadre posat a la falda d’una muntanya. Hem reposat un 

parell d’hores i ens han donat ordre de marxar altra vegada, i hem tornat pel mateix camí que havíem vingut. En 

arribar de dret a Verdú, ens han fet girar a l’esquerra i ens han fet quedar en unes pallisses que hi ha (a 12 

quilòmetres a peu). Hem dinat, hem sopat i hem dormit en aquest lloc”. 

          El diari de Magí Parera és molt precís i ens permet adonar-nos de com va passar del solc de les seves 

vinyes de Pas de Piles ( Alt Penedès)  a les trinxeres de la comarca d’Urgell  ,  en qüestió de només sis dies, 

després de dues jornades d’instrucció. Vegem-ho: “18 de maig.  A les onze del matí hem sortit carretera enllà 

altra vegada i hem passat per Tàrrega al migdia. Feia molta calor. Hem arribat a l’Aranyó a les quatre de la 

tarda (13 quilòmetres). Sembla que la finalitat que persegueixen sigui solament fer-nos caminar. Ens trobem més 

que cansats, capolats. 

Pel camí ens hem trobat un comandant i ens ha parat quan ha vist que anàvem tan dispersats i ens ha fet 

així: 

         —Esto es ya ejército. ¡Marchad formados de cuatro enseguida!�  I així ho hem fet. 

L’Aranyó és un poble petit i rònec. Estem allotjats per les cases. Ens han fet saber que per pertanyem a la 60 

Divisió, 95 Brigada”. 
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         “19 de maig. Hem sortit de l’Aranyó a les quatre de la tarda, hem passat per Agramunt, un poble senyorial i 

ric, que està mig destrossat per les bombes de l’aviació. Carretera enllà, fins a Montclar62 (28 quimòmetres de 

caminar) on hem arribat a les dues del matí. Estem arrecerats en uns pallers.  Pel camí, ens han passat al davant 

moltíssims camions que arrossegaven carros d’artilleria. És la primera nit que he dormit al descobert. Tots ens 

hem esgarrifat de veure allò”.  

        “20 de maig. A les set del vespre ho hem tornat a preparar tot i altra vegada hem tornat a marxar a 1 

quilòmetre aproximadament del poble, en unes barraques. Pel camí molts n’hi havia que cremaven velles 

documentacions que podien ser comprometedores. Cap a la part de Lleida i Vallfogona es veuen les 

foguerades de l’artilleria d’ambdues parts”. 

       “21 de maig. Avui hem sabut que pertanyem al Tercer Batalló, Tercera Companyia. Ens han donat un fusell 

nou i flamant. I també han construït les esquadres. Quin espectacle!” 

      “ 22 de maig. Avui ens han fet fer pràctiques d’instrucció militar. No havia vist mai cosa semblant. Un noi que 

de resultes d’una malaltia no es podia acotar, el capità que ens mana ho ha dit: 

        —Ya se acabará cuando oiga silbar las balas, ya...”� I amb cinisme, vinga riure... Em trobo molt malament. 

Quan anàvem a repartir ranxo ha aparegut l’aviació i per primera vegada ens hem hagut d’amagar per les 

brosses, com els conills”. 

                                                
62    Montclar d’Urgell  pertany al municipi d’Agramunt, però està enclavat entre els termes d’Artesa de Segre, Preixens i Foradada.  
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      “23 de maig. La mateixa operació d’ahir. De la part de Balaguer se sent un soroll aterrador. Aviació i artilleria 

no paren ni un moment. A dos o tres que no es trobaven bé, el comandant Peire ha anat a fer-los aixecar amb 

la pistola.  

Hem marxat de Montclar per la carretera de Balaguer, i hem caminat a pas de tortuga tota la nit fins a punta de 

dia. Hem acampat en un bosc a prop de la Sentiu. Ens hem mirat els uns als altres i tots teníem el mateix 

pensament.” 

     “ 24 de maig. Ens trobem acampats en un bosc d’ençà de primeres hores de la matinada. Uns avions es 

passejaven per damunt nostre i un capità que diu que és el que tindrem a la nostra companyia (es diu Llop) ens 

ha manat que ens amaguéssim i que estiguéssim ben quiets. L’un s’ha adormit per aquí, l’altre per allà. A les vuit, 

aproximadament, ha vingut una ordre que havíem de marxar. Con el menor peso posible, ens han dit. 

        Els paquets també ens els han fet deixar. Ens han donat municions i tres bombes de mà a cadascú. Hem 

marxat l’un darrere l’altre, acotats i amb tota precaució. L’artilleria fa un soroll que espanta. Si la que diuen que 

és nostra tira, l’altra encara més. L’espai s’omple d’avions dels uns i dels altres i ofereixen un espectacle que fa 

posar els cabells de punta.  Hem avançat per entremig d’unes vinyes. Anàvem set companys, amb dues 

esquadres. Joan Bach, de Rubí, Ricart Sant, de Sant Cugat del Vallès, Joan Camps, de Barcelona, Almirall, 

Llopart i Francesc Pujol d’Hostalets de Pierola tots tres, i el que escriu. Les bales fan uns xiulets que fa horror. 

Tothom s’amaga allà on pot. El comissari, amb una bomba de mà a cada mà, amenaça i fa aixecar el que 

troba arrupit darrere de les roques o darrere dels marges: 

       —¡Adelante, cobardes! 
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      Fa una calor que esparvera. Arrossegant-nos per terra ens fan avançar. El comissari, com a valent, sempre 

va dret i cridant com un boig. Estem a prop de la carretera. Hi ha metralla de tota mena. L’aviació va per 

damunt. Les bales escombren el terra.  

       D’un salt me n’he anat a la cuneta de la carretera i m’he estirat tan llarg com he pogut a terra. La cuneta, 

uns moments després ja era plena de soldats amb la sola preocupació d’amagar-se. Allò semblava un infern. 

Aquell comissari sembla talment que les bales no li vulguin dir res. Cridava, amenaçava, roncava. De sobte s’ha 

posat la mà a la cuixa i ha caigut ferit. El foc ha continuat quatre hores així. En veure que corríem tant perill, me 

n’he anat de la cuneta i m’he posat darrere d’una pedra molt grossa. L’amic Pujol s’ha tirat dintre d’un rec i 

l’aigua li arribava per sota l’aixella. En Camps ha passat ferit del peu, l’acompanyaven:  

       —Té, Parera, aquí tens el meu fusell. Jo no puc, m’han ferit. Te n’encarregues? 

       —Sí, home, ves.  

       No sabia on eren els altres. Un temps després he sortit d’allà i m’he posat darrere d’un marge, sempre 

endarrere. Allí hi he trobat un company (en Josep Pauné), de la Llacuna. Eren les dues de la tarda. Tenia unes 

ganes de plorar que no podia aguantar-me, i he plorat com un nen. Que els homes ens haguem de trobar així! 

       Tinc gana, set, son... Artilleria i més artilleria. No paren de xiular els obusos. L’aviació s’ha retirat. Ferits i més 

ferits. A uns metres més enllà hi ha el cos destrossat d’un soldat. En un marge hi ha un noi jove del 41 que crida: 

“Mare!, Mare! Per què em deixaves marxar? Ja no et veuré més...” Està ferit. Ningú no el recull. Els camillers qui 

sap on són.  Ha passat un oficial i ens ha vist allí. S’ha acostat i ens ha preguntat:  

           —¿Qué hacen ustedes aquí?  
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           —Reposem una mica. Estem cansats. Aquí porto un fusell d’un amic meu que l’han ferit. 

           —Dámelo. Y por el bien que les quiero, procuren encontrar a la compañía.  

           —Probaremos. 

       I ha marxat. Uns moments després ens hem ajuntat quatre o cinc i ens hem ficat dintre d’un bosc que hi ha 

una mica més enrere. La tarda queia. El soroll havia minvat. Ens anàvem ajuntant. En Pujol, l’Almirall. I els 

paquets? Que els anem a buscar? Hem anat tirant enrere fins des d’on havíem sortit. De poc ens afusellen, 

perquè havíem perdut la companyia.  Mullats, ens hem arraconat a prop d’uns arbres des d’on de nit es veuen 

els focs que fan els “feixistes”. Ja era de nit. Si algú encenia un cigar, una ràfega de metralladores ens visitava. 

Tremolàvem tots de fred. Estàvem mullats. Ens havíem de posar a dormir”.  

       “ 25 de maig. De bon matí ja no ens ha preocupat altra cosa que trobar la companyia. Després de molt 

preguntar ens han dit que és a baix, al peu de la carretera, a una casa de camp que està entre les dues línies 

de trinxeres. Per anar-hi hem exposat la vida cent vegades. L’enemic ens veia i ens tirava a cada pas. Al vespre 

hem sortit d’allí i en filera índia sense fer soroll ens han fet anar fins a la carretera i hem marxat carretera enllà 

com qui va cap a casa. Hem caminat tota la nit i ja de punta de dia hem arribat a Montgai. De set, anàvem 

quatre. Un estava ferit i els altres dos s’havien passat als “feixistes”, vam creure”.  

        “ 26 de maig. Estem acampats en un bosc a prop de Montgai i ens han repartit un xusco i una llauna de 

sardines per a dos. També ens han repartit municions de tota mena. Al cap d’un parell d’hores que érem allà, 

hem marxat altra vegada. Hem tornat a passar per Montgai. A aquest poble hi ha aigua pertot arreu i molt bona. 
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Està molt malmès a causa dels bombardejos. Fa una calor insuportable. Altra vegada, hem fet carretera de 

Balaguer enllà. L’aviació ens ha perseguit i ens ha tirat. Ens hem amagat per sota dels arbres. 

      —Hola Parera, no em coneix? 

      —Sí, home. No sou aquell jove que sempre ens trobem al futbol a Sant Sadurní, l’Estragués? 

      —Això mateix. 

      —També vas amb el fusell, tu? 

      —Què hi vols fer... 

      —No pateixis. D’aquí tres dies ja no hi aniràs. 

      —Gràcies, home. Amb què vas, tu?  

      —Estic a sanitat del batalló. Fins una altra. 

      —Avant. 

       Carretera avant, i hem tornat a fer cap per entre les bales i les explosions dels obusos de l’artilleria, a la 

mateixa casa de pagès d’on havíem sortit el dia abans.  Les trinxeres estaven plenes de tota la porqueria 

d’aquest món. De l’atac de l’altre dia hem trobat roba de tota mena tirada i pa i alguns paquets que contenien 

poc o molt menjar, però qualsevol s’ho menja. 

       En Pujol i el que escriu ens hem ficat a dintre d’una pila de fogots, amagats. Si ens hi arriben a trobar, ens 

afusellaven.  El combat continua. Sentim crits molt a prop i veiem que porten ferit d’un peu el company Llopart 
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d’Hostalets. A darrera hora no quedarem ningú.  El combat s’ha anat tirant endavant. Sentim crits altra vegada i 

fa cap un nen (del 41) amb un dit d’una mà escapçat d’una bala. Feia uns crits i uns salts com una bestioleta. Li 

hem lligat amb un mocador de butxaca i se n’ha anat cap al lloc de socors de la companyia. La sang li brollava 

a raig fet: “No tindré més dit! No tindré més dit!”, deia. Hem comprès que s’ho havia fet ell mateix. Un autoferit. 

Un d’aquells casos que els porten a l’hospital i quan estan curats els passen per les armes. Nosaltres, quiets allà 

dintre. 

         Hem sentit nous crits. I un altre noi del 41 ha fet cap també amb un dit tallat. No podíem menys que sortir a 

atendre’l: 

      —D’on ets, noi? 

      —De Barcelona. Mare! Mare! No tinc dit! 

      —No ploris, ja t’ho curarem. 

      Li hem posat un mocador altra vegada, i cap al lloc de cura. Pobres xicots! Com deu haver anat tot allò per 

allà davant, que dirigeixin els trets contra els seus membres! I pensar que tots dos els han d’afusellar... Només 

perquè no volen fer la guerra.S’ha fet tard. El soroll va parant. L’aviació s’ha retirat. Ells s’han fet amos de la 

situació d’artilleria. Gairebé se sent només la seva. La infanteria nostra s’ha retirat. Hem sortit darrere seu i ens 

hem barrejat amb ells, com si també haguéssim anat a exposar la pell aquell dia. S’ha fet de nit i s’ha de muntar 

la guàrdia de la nit. En lloc de dormir ens fan vetllar. I el menjar? 
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        “27 de maig. Era al matí. Plovia. Ens hem ficat en uns coberts que hi havia a prop de la casa. Eren unes 

corts. Ens han donat una mica de xocolata i un tros de xusco. Des de les trinxeres seves aquesta nit els “feixistes” 

—com ens els fan anomenar— ens cridaven: 

      —Grupo de los siete, pasaros todos. Los compañeros vuestros están ya con nosotros. 

Així el capità ho ha sentit i ara ens vigilen com a espies. M’he formalitzat amb el capità:  

      —Nosaltres no en tenim cap culpa, si n’hi ha que s’han passat. 

      —Es que este grupo de siete, desde el primer día me llaman la atención. 

      —Enviï un comunicat al poble demanant informes nostres i veurà què. És molt trist que ens haguem de veure 

vigilats d’aquesta manera. Si ganes de passar n’haguéssim tingut, ja ho hauríem fet.  

        Què havíem de dir? Ens veien a tots els de la lleva del 27 que de ganes d’anar endavant en teníem com el 

que menys. Ha arribat l’ordre d’atac. A tots ens han donat noves municions. L’artilleria torna a tirar sense parar, a 

nosaltres ens plouen els morters. L’aviació torna a maniobrar per l’espai. Segueixen les trinxeres i després de 

bombardejar-nos ens metrallen formant cadena.  

        Les tres de la tarda aproximadament. Ens han donat ordre d’anar endavant altra vegada. Les bales xiulaven 

pertot arreu. Anàvem avançant. M’he apartat de mica en mica de la filera i he trobat un camp de civada que 

era molt bona i n’hi havia de rebollada, m’he ficat a dintre d’un remolí, m’he estirat ben llarg i m’he fet el 

propòsit de no moure’m d’allí passés el que passés. Mentrestant, aviació, artilleria... tot el que es pugui demanar, 

soroll... 
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         Amb un tronc m’he fet mal a la boca perquè em sortís sang i m’he empastifat la cara de sang i fang, per si 

tenia la desgràcia que em trobessin allí. L’amic Pujol no sé on ha anat. Jo anava mullat, tenia fred. He passat així 

mentre s’hi ha vist. En fer-se fosc, he comprès que es retiraven i m’he ajuntat a la colla. En portaven de ferits. 

Segons diuen n’hi ha que s’han passat. Es veu que tres oficials estan atabalats, amb tot això. Hem tornat cap a la 

caseta on érem. Tots estem esfereïts. Al lloc de socors de la companyia hi ha tres o quatre morts per allí terra, un 

sense cama.  

        Hem hagut d’evacuar d’allí. Es veu que l’enemic està a punt de prendre-ho a l’assalt i el comandament ens 

ha fet marxar. Aquells morts, ningú no els ha tocat.  

         És fosc, negra nit. Hem marxat per una trinxera d’evacuació feta expressament. Un noi no es volia acotar 

gaire. De sobte, s’ha cargolat i ha caigut a terra. L’hem mirat amb un encenedor i tenia una ferida al cap. La 

sang li brollava. Ha dit, molt lleu: “Mare... Mare...” 

          Allí s’ha quedat. Hem arribat a un bosc i un per aquí i l’altre per allà ens hem perdut. Així es passa la nit. 

Estic sol, mullat, fred, hi ha metralla. I a casa, si em veiessin! 

          “28 de maig.  De bon matí ja he sentit veus. S’anava recollint el ramat perdut. He trobat l’amic Pujol: 

      —Hola! On eres? 

      —No em diguis res, això és horrorós. Ja van fer bé en Bach i en Sans, ja. 

      —Vols dir que es van passar? 

      —I és clar, home. Saps l’Almirall? Està ferit. 
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      —Sí? 

      —Així, devem quedar només tu i jo. 

     —No més. 

      Si a casa ho sabessin. Ens anem apilant. Tal, mort, tal altre, ferit, l’altre, no se’n sap res. D’una companyia que 

érem 150 homes, hem quedat solament uns 60. Estem acampats en un oliverar a prop de la carretera de 

Balaguer, a uns quants quilòmetres darrere de la primera línia. Ens han donat una mica de menjar. De nit, hem 

sortit. Carretera enllà, en direcció a casa. De matinada de l’endemà hem arribat a un bosc. Allí hem quedat 

acampats”.   

      “Diumenge, 29 de maig- Tots ens hem buscat un lloc una mica arrecerat per passar la nit que ve. Una més 

que passarem al ras. Davant nostre hi ha un poble que diu que s’anomena Foradada63. En aquest bosc hi ha tot 

el Tercer Batalló de la 95 Brigada. He tornat a trobar l’amic Estragués, de Sant Sadurní, i hem parlat. 

      —¡Magí Parera! ¡Magí Parera! —han cridat. 

      —Servidor. Què passa? 

      —És vostè? 

      —Sí. 

      —El capità de la Segona Divisió diu que es presenti allí immediatament. 

                                                
63  
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Li he preguntat qui era i ha dit que és l’enllaç. He arribat a la Segona al mando. Hi havia solament el sergent 

administratiu, que m’ha dit: 

      —És vostè Magí Parera? 

      —Sí, senyor. 

      —Doncs ja pot anar a cercar l’equip i venir a la Segona, que d’ençà d’avui serà ajudant de sanitari. Aquest 

         jove és el sanitari, Joaquim Artigas. 

      —Molt de gust de conèixe’l. 

     —Gràcies, igualment. 

I hem encaixat. Me n’he tornat a cercar la roba. He passat per entremig d’una colla de soldats d’aquella 

companyia. Un m’ha cridat i he vist que era en Batet de Can Cartró64: 

      —Hola Batet. Tu per aquí? 

      —Del dia que vaig sortir de casa que hi sóc. I tu? 

      —Ara acabo d’entrar a aquesta companyia. Ja parlarem una altra hora, que ara tinc tard. Avant. 

      —Avant. 

     He anat a cercar l’equip, m’he acomiadat dels companys i he marxat. He dit a Pujol que si des d’allí podia fer 

alguna cosa per ell ho faria. Allí m’hi havia fet anar l’amic Estragués, de Sant Sadurní.  He arribat amb els nous 

                                                
64  
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companys, els he saludat, els he convidat a fumar i me n’he anat a cercar el ranxo amb ells. “És l’ajudant de 

sanitari”, he sentit que deien. El sanitari és un xicot del 41 de Canet de Mar. Sembla bon noi. A la nit hem marxat 

d’allí i ens han fet anar a unes pallisses de prop d’una carretera”. 

       “30 de maig. Tinc una mena de malestar al ventre que no se m’hi aguanta res. Al migdia he anat a buscar 

ous a una casa de pagès que tenim a prop.  L’aviació ha fet dos o tres bombardejos damunt d’Artesa de Segre, 

que han fet tremolar tota la terra”. “ 31 de maig En aquell mateix lloc d’ahir. La vida és trista i avorrida. No sé res 

de casa. Tot són gent nova, per a mi, ara”. 

       El soldat republicà de la lleva del biberó Joan Formosa Estragués, destacat al poble de Mafet65,  recordava 

així aquells darrers dies  de maig a les seves memòries66: “ [...]  hi havia un fluxe i refluxe de camions, de 

combatents, de canons de tots els calibres que éren ben visibles i que no auguràven , segons el parer dels 

veterans, cap festa ni tampoc cap castell de focs. Ans el contrari, era un advertiment de mal averany per 

aquells dies de finals de maig , que jo, inexpert , imberbe i expectant , amb els ulls ben oberts i les orelles 

afinades, podia constatar per les anades i vingudes que es produïen en el lloc de comandament de la Divisió  

emplaçada a la Foradada [...] Una acció era imminent. La nit era clara.  A trenc d’alba aquella pau que fins 

aleshores gaudíem en una matinada més aviat fresqueta,  fou bruscament sacsejada il·luminant-se el cel  per 

l’esclat de bombes. L’artilleria feu trontollar la terra sota els nostres peus i poc després era l’infanteria  que sortint 

de llurs trinxeres sota un soroll que tapava les orelles , iniciava el que seria la batalla d’Asentiu, de trista 

recordança per a la nostra lleva del biberó que va pagar amb llurs vides els pecats d’altres, en una guerra 

                                                
65  Mafet és una entitat de població del municipi d'Agramunt a la comarca de l'Urgell.  
66  Fons Carles Querol Rovira. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.  
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impossada, no volguda [...] Quatre dies de lluita intensa, un reguitzell  de baixes [...] S’acabava el bateig de foc 

de la lleva del biberó  amb molts morts, ferits... res de bo [...] Passada aquesta andanada  de projectils, vivíem 

sempre  pendents dels atacs i contraatacs dels uns i dels altres, de dia i de nit, de les incursions aèries d’ambdós 

costats. Ara eren els Heinkels67,  ara el Junkers68, ara els rates, els mosques69, els bredes70, deixant caure tots ells  

tones de metralla  enmig d’un soroll eixordador, damunt d’unes terres i d’uns jovenets , talment com si es tractés 

dels genets de l’Apocalipsis”. 

        “ Cinc dies després  de l’inici de l’atac  al cap de pont de Balaguer, més conegut com la batalla d’Asentiu 

�amb l’objectiu de fer retirar les tropes franquistes a l’altra banda del riu Segre, eliminant així la bossa que 

s’havia format a l’entorn de Balaguer� cal reconèixer que l’operació va ser un fracàs per al nou i remodelat 

Exèrcit de la República. I aixó que en un primer moment  semblava que tot anava bé.  Prenguérem a l’enemic 

tots els punts clau, inclosa la cota del Merengue, després d’una gran preparació artillera i sense una sola baixa.  

Immediatament ens vàrem parapetar a l’espera que els facciosos intentessin recuperar posicions. Quan es va 

produïr l’atac enemic  la cota esdevingué un fossar  on caigué la flot i nata de la lleva del biberó , pagant amb 

llur sang la inexperiència d’una primera confrontació. Després van venir els consells de guerra  sumarísims 

contra els nostres capitans i comissaris que no havien actuat correctament i els van afusellar  a tots davant la 

tropa...[...] Després del terrabastall d’aquells dies  vingué la quietud i la pau, com si res hagués esdevingut [...]  

vaig tornar al poble de Mafet  o em vaig retrobar amb els companys del 27 Batalló de màquines  automàtiques  

                                                
67    Models de fabricació alemanya  de la Legió Cóndor nazi.  
68    Avions també de fabricació alemanya al Server de Franco.   
69    Els rates (o mosques)  éren avions de caça de fabricació soviètica Polikarpov I – 16.  
70    Devia voler dir  els avions francesos del model  Breguet XIX 
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que no s’havien mogut del seu lloc durant tota la ofensiva. Vam tenir reunions a Tàrrega  amb els components 

de la directiva del PSUC, vam preparar trobades amb el grup de dones que encapçalava Teresa Pàmies71  i 

vàrem assistir a sessions de cinema tan a Tàrrega com a Agramunt. I així anaven passant els dies, molt 

calorossos. En els moments d’esbarjo aprofitaven per banyar-nos al canal... fins que feia aparició l’aviació 

enemiga, dominant  plenament l cel i deixant caure  un reguitzell de bombes . No perseguia objectius militar  

sinó la població civil, amb l’ànim d’afeblir la moral.  

       Una de les poblacions castigades  va ser Agramunt on varen esfondrar l’escola pública. Vàrem sentir els crits 

angoixants de molt nens i de les seves famílies. L’escola oferia un espectacle macabre, amb muntanyes de runa,  

vigues i ferralla sepultant criatures innocents [...] A causa de la nostra voluntat d’ajudar en aquelles circumstàncies  

vaig patir un accident. Jo anava calçat amb espardenyes i quan vaig posar un peu sobre una biga de fusta en la 

qual sobresortien uns claus d’uns 15 o 20 centímetres, degut al meu pes a i a l’embranzida que portava, un 

d’aquests claus se’m va clavar  uns 10 centímetres a la planta del peu. Em va costar molt desempallegar-me’n. A 

cop calent vàrem fer el camí de tornada cap a Mafet  [...] Els companys es van esglaiar al veure la ferida  i van 

posar aigua  amb herbes a escalfar [...] Calia posar-me una injecció  contra el tètanus donat que el clau, 

probablement era molt oxidat. Assegut en el menjador  de la casa72, tant la mestressa com la tieta es van afanyar 

fent bullir l’olla i van abocar aquell líquid calent  en un petit recipient de terrissa, d’unes característiques com les 

d’un gibrell, on hi vaig submergir el peu. L’escalfor em mitigava el dolor que ja començava a notar. Recordo que 

el peu, sigui  per l’aigua tant calenta o per la inflamació que ja s’estava produint, en va quedar mig ennegrit [...]  

                                                
71  
72   On es van allotjar. 
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La tieta, mentrestant, fou l’encarregada de suavitzar el mal del meu  peu,  mentre intentava fer dormir al seu petit 

d’uns vuit mesos, fruit d’una d’aquelles trobades esporàdiques  des que va abandonar el seu poble de Vallfogona 

de Balaguer . El seu marit feia més d’un any que s’havia incorporat a l’Exèrcit de la República i no s’havien vist 

més. Aquella criatura  era una conseqüència d’alguna situació límit soferta per la mare, per voluntat pròpia,  

obligada o forçada [...] En una ocasió ens vàrem creuar la noia73 i jo al passadís de la casa on residia aquells dies 

a causa de la meva convalescència i quan se’n va adonar de l’esforç que jo feia per caminar sense posar el peu 

a terra  va deixar a terra el càntir d’aigua que portava i em va permetre recolzar  un braç  sobre la seva espatlla. 

Avançant poc a poc vàrem arribar fins a la meva habitació i quan vàrem se dins vàrem deixar-nos  caure tots dos 

sobre el llit.  

         Sobre aquell llit gran de matrimoni vàrem començar a petonejar-nos i les meves mans tremoloses varen 

començar a descordar aquella bata  gairebé sense botons. Tenia un cos fi, tendre i voluptuós. Les calcetes tot just 

li tapaven els genitals. No portava sostenidors i el seus pits eren  petits com dues llimones,  erectes i determinants. 

El contacte entre els dos cossos ens feia oblidar la resta del món i del peu ni me’n recordava. Amb les meves mans 

vaig recórrer aquell cos blanc com una tofa de neu. Les seves mans, a la vegada, van començar  a acariciar-me 

les meves parts íntimes . En aquesta postura, fent-nos carícies i petons i tornant-nos vermelles cada vegada que les 

nostres mirades es creuaven, vàrem passar una bona estona.  La seva mare havia sortit de la casa i per tant no 

temíem que ens sorprengués i la tieta estava  ocupada.  A cada minut que passava l’ambient es tornava més 

apassionat. Ens mossegàvem i ens petonejàvem. Li vaig treure les  petites calcetes blanques  que portava  i 

                                                
73  S’entén pel context que es tractava de la filla de la mestressa,  que residia al mateix immoble, a més de la tieta.  
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aquells dos llavis  enrogits  de luxúria  que portava amagats sota un mantell, van quedar al descobert mentre em 

deien:  mengem !.  

        Les meves mans tremoloses i fins i tot alterades  acariciaven sense  gosar malmetre aquell be de Déu que 

s’oferia als meus desorbitats ulls.  Ella m’ajudà a traurem els pantalons  i delerosa de trobar quelcom que tota 

dona desitja, amb tota la força de les seves mans,  toca i retoca. La meva cigala ( o haig de dir penis? )  , dreta, 

forta, desafiant com un pal de paller va quedar al descobert, es disposava a donar el  pas decisiu.  Jo en 

aquells moments estava apunt de trencar el que m’havien ensenyat en els ambients catòlics en que m’havia 

criat, tan a casa com al col·legi, i  a posar punt i final a un tabú. Però també era conscient que una relliscada  

podria portar com a conseqüència que m’enviessin a primera línia de foc. I ves per on, just en el moment en 

que  ella m’oferia allò més íntim del seu cos, quan  se’n va adonar de la virilitat i del tamany del meu penis gros i 

potent, d’un salt va baixar del llit  i  cobrint-se amb la bata  sense res més a sota va abandonar l’habitació com 

si ho hagués passat res. Els quinze dies següents, fins que vàrem ser traslladats a Butzenit, més a prop del front, 

en férem de tots els colors; de tot menys  fer el coit complet [...] ».   

        A escasos quilòmetres de distància de Magi Parera i Joan Formosa, a les proximitats de Balaguer,  s’hi 

trobava també aquells dies  el soldat sadurninenc republicà de la  lleva del biberó Jordi Solà Sabaté74  que  

anys després recordava així aquell 22 de maig de 1938: “Allò no semblava un exèrcit, ja que tots, llevat dels 

oficials, anàvem vestits de paisà. L’únic que ens destacava era que portàvem un fusell txec amb la baioneta 

calada. 

                                                
74  L’original està escrit en castellà, però després del fragment anterior en el qual s’ha respectat  la llengua original, des d’ara es  
      transcriu  el text traduït al català per Jaume Recases Bel.   
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Com dic, tots anàvem amb la nostra roba de paisà perquè no ens havien lliurat uniforme. Cadascú anava 

amb una maleta vella que havíem portat de casa lligada amb una corda. Més que un exèrcit teníem l’aspecte 

d’immigrants, dels que van a la verema pels camps de França. A la maleta les nostres mares, molt sol·lícites, ens 

havien posat roba interior de recanvi: samarretes, calçotets, mitjons, etc. A més d’un bloc de cartes perquè 

poguéssim escriure, tinter, plomes, màquina d’afaitar, alguna cosa de menjar... Sembla que finalment els caps 

s’adonaren que amb aquell exèrcit de maleters no anàvem enlloc. En una aturada al camí ens les van fer deixar. 

En reprendre la marxa, una muntanya informe de maletes quedava abandonada darrere de nosaltres. Vesprejava 

i la marxa continuava. Tota la nit vam caminar sense parar. De matinada començàrem a sentir canonades. 

Havíem arribat al front. 

Quina desil·lusió! Jo m’havia imaginat que el front era allò que havia vist a les pel·lícules, ple de trinxeres, 

tendes de campanya, canons del 42. Allò era totalment diferent del que jo m’havia imaginat. No hi havia cap 

semblança amb la pel·lícula Sense novetat al front.  

No estàvem al Marne75. Allò era la província de Lleida amb els seus camps de treball abandonats i sense cap 

cromo de vegetació. Ens asseguérem en un vessant del camp. Mentrestant, s’intensificava un duel d’artilleria. Els 

obusos xiulaven por sobre els nostres caps però nosaltres no els vèiem. M’alarmà el xiuxiueig d’unes abelles. 

M’advertiren del meu error. “Això no són abelles, són bales”, em digueren. 

Feia poc que estàvem asseguts en aquell cantó quan de sobte ens donaren l’ordre d’avançar. Les 

metralladores feien soroll per damunt dels nostres caps. Baixàrem menjant per aquella zona i al poc temps ens 

posàrem dins d’un canal que circulava sota mateix d’aquell pendent. L’aigua ens arribava fins als genolls, però el 

                                                
75  
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canal ens feia a la vegada de trinxera. Allà romanguérem aixoplugats força estona. Mentrestant, l’artilleria i 

l’aviació piconaven el monticle del Merenga, que era l’objectiu que havíem d’abastar. Romanguérem diverses 

hores al canal. Ens preguntàvem què hi fèiem. La resposta fou contundent: estàvem esperant els tancs per 

emprendre després d’aquests l’atac definitiu. No podíem parar, aquesta era l’ordre, fins a reconquistar la ciutat de 

Balaguer. 

Confiàrem, doncs, força temps dins el canal en l’arribada dels tancs. Mentrestant, a cada tres de nosaltres ens 

havien assignat un cap. A mi i a dos soldats també, naturalment. Érem tres i el cap, el qual es deia Paredes �ho 

recordo molt bé potser per la semblança del cognom, fàcil de recordar. Era un home madur. Jo, potser per la 

meva joventut, tenia la sensació que era molt gran. Se’l notava molt predisposat a combatre. L’home s’ho havia 

pres molt seriosament i a mi això, la veritat, no em feia cap gràcia. Portava un fusell metrallador i ens donà la 

consigna que el seguíssim per totes bandes. Em vaig proposar de despistar-me’n a la primera ocasió. Jo mantenia 

l’esperança que no vinguessin els tancs. Em fonamentava en l’escassetat de material bèl·lic del qual disposava 

l’exèrcit republicà. Allà al canal, encara amb l’aigua per damunt dels genolls, estàvem protegits de les bales. Però 

arribaren. Vingueren els tancs, ja ho crec que arribaren. 

       Eren tres o quatre tancots, grans, russos segons van dir, que sense trigar enfilaren els cantons del monticle del 

Merengue, que era el que havíem de conquistar. L’ordre d’avançar no es va fer esperar. “A l’atac!”, van cridar. 

Sortirem del canal i avançàrem seguint els tancs. Jo em vaig amagar darrere d’un. Les metralladores protegien el 

nostre avanç mentre el duel d’artilleria continuava amb tota la seva intensitat. Aviat vaig abandonar el tanc, ja 

que avançava massa de pressa. Vaig continuar avançant lentament junt amb els meus companys per aquell 

pendent enlairat. Nosaltres no disparàvem perquè no vèiem l’enemic. Segurament estava ben atrinxerat pels 
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vessants d’aquell monticle. Si nosaltres no observàvem l’enemic, ell en canvi sí. Aviat començaren a caure 

fulminats per les bales els soldats que estàvem avançant. A la meva dreta i esquerra queien ferits de mort els meus 

companys. Se sentien crits de “Camiller! Camiller!” arreu. 

En aquelles circumstàncies vaig començar a anar d’un cantó cap a un altre cridant desesperadament 

“Paredes! Paredes!”, adreçant-me al caporal. Sabia que amb el soroll del combat ningú no em sentiria. Però a mi 

no m’importava gens ni mica. Ho feia per desfogar-me, per fer alguna cosa, no ho sé... De sobte, en un instint de 

conservació, em vaig ajeure a terra; al cap d’un moment un oficial darrere meu m’apuntava amenaçant-me amb 

un revòlver. Vaig comprendre de seguida la insinuació i em vaig aixecar ràpidament alhora que deia que “Sí, sí” 

amb ràpids moviments de cap. 

Vaig continuar avançant d’un costat cap a un altre. Entretant seguien caient més i més ferits. Els crits de 

“camiller!” es multiplicaven. AL final vaig retrobar el meu amic Pere Rosell,que anava avançant, i em vaig 

col·locar darrere seu -mentre li deia, me’n recordo perfectament, “Vinga Pere”. També en recordo que li vaig 

comentar: “Com és que nosaltres no disparem?” 

Cal ésser a la batussa d’un combat per saber que allà no hi ha temps per conversacions i és que no em va 

contestar, en Pere. “A mi què m’expliques”, degué pensar. Vaig aixecar el fusell, vaig prémer el gallet i vaig 

disparar un tret a l’aire. Fou l’únic que vaig disparar. Em vaig separar de Pere Rosell; vaig caminar uns passos i em 

vaig tirar de braços a terra. No podia més. Em vaig jurar a mi mateix que per res del món m’hi aixecarien. “Que 

facin el que vulguin, jo d’aquí no m’aixeco per res.” Vaig romandre estès de braços a terra, abraçat fortament a la 

terra com volent-hi penetrar. Ningú no em va dir res. No hi passà cap oficial amb la seva pistola amenaçant. 

Sentia el xiuxiueig de les cadenes dels tancs, el soroll de les metralladores, el dels avions, els morterassos en caure 
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m’omplien de terra tova del voltant. No volia veure res. No m’importava res. Estava cansat, molt cansat. Vaig 

agafar la manta que portava en bandolera, i després de doblegar-la me la vaig posar davant el cap junt amb la 

culata del fusell. Em molestava el plat del menjar que portava enganxat a l’estómac sota dels pantalons però no 

me’l vaig treure, no m’importava. No m’importava res! Estava molt cansat. Em vaig quedar immòbil, aliè a tot el 

que succeïa. Vaig tancar els ulls i en aquesta postura al cap de poca estona em vaig adormir profundament... 

Quan vaig despertar-me era completament de nit. El silenci era absolut. El camp estava ple de morts i ferits. A 

la llunyania, es calava foc en un paller. Vaig continuar en la mateixa posició sense atrevir-me a fer cap moviment. 

El foc del paller incendiant-se il·luminava trèmulament el camp. Dèbilment, quasi apagats, sentia els crits dels 

ferits. “Aigua, aigua!”, imploraven llastimosament. Jo no portava ni una trista cantimplora d’aigua. Ni en això els 

podia socórrer. 

Havia cessat el combat, no se sentia ni un tir, però jo m’havia jurat que no m’aixecaria. I no ho vaig fer. Vaig 

treure’m la munició que portava a les butxaques i la vaig deixar a un cantó, junt a mi. Amb molt de compte vaig 

treure les dues bombes de mà que portava una a cada butxaca i que ni tan sols sabia com funcionaven, i les vaig 

deixar a prop de la munició. Per últim vaig treure el plat que portava amagat sota del pantaló i el vaig deixar al 

costat de tota la resta. Em vaig posar la manta en bandolera, vaig abandonar el fusell i com un escurçó em vaig 

arrossegar per terra; per entre els morts i els ferits m’arrossegava, en direcció oposada a la que havíem avançat, a 

la cerca del meu batalló. De sobte, quan només havia recorregut uns metres, em vaig preguntar on anava. “Que 

em dirien al batalló en retornar tan tard i a més sense fusell?”, em deia a mi mateix. D’altra banda, sabia que de 

ben segur el dia següent o un altre dia hauria d’intervenir en un altre combat. Ja sabia jo palpablement com les 

gastaven per un cantó. “L’ocasió cal agafar-la per la punta dels cabells, anem a veure com les gasten per l’altre”, 
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em vaig dir. 

Vaig donar mitja volta i arrossegant-me contínuament em vaig dirigir, esquivant tots els obstacles que trobava 

al meu camí, cap a les trinxeres que havíem d’haver conquistat. Durant un llarg temps vaig caminar arrossegant- 

me. Semblava talment un llangardaix. Avançava lentament, però més que altra cosa nedava. Nedava en terra 

ferma. 

De tant en tant se sentia algun tret solt. De sobte vaig escoltar una conversa. Vaig parar-hi atenció tot i que no 

vaig poder entendre res del que deien. Del que sí que n’estava ben convençut és que per allà davant hí havia 

algú que estava protagonitzant una animada conversa. Contenint la respiració vaig continuar escoltant. Una altra 

vegada vaig sentir veus. No hi havia cap dubte: havia arribat a les trinxeres de l’enemic. 

Aleshores amb totes les meves forces vaig cridar: 

             �Estic ferit! Estic ferit! 

         Ningú no va contestar. 

     �Estic ferit! Estic ferit!� , vaig replicar. 

    �Ets roig!� , vaig sentir que em contestaven. 

           �Estic ferit!� , vaig cridar per tota resposta. 

         Roig, roig, el que estava era negre. Negre de tot allò. Roig, negre, groc i de tots els colors. N’estava tip, fart i 

cansat. De sobte se’m van aparèixer dos soldats amb una llitera. La deixaren a terra i ràpidament em van 

preguntar: 

     �On estàs ferit? 

     �A la cama�, vaig contestar-los. 
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Em van agafar per les espatlles i les cames, i em posaren a la llitera. A causa de les ondulacions del terreny 

tan aviat tenia les cames a dalt i el cap a baix, com a l’inrevés. Seguien els dos soldats transportant-me amb la 

llitera i jo gaudint d’aquest senzill i còmode mitjà de locomoció. Després de travessar les trinxeres i recórrer algun 

tros arribàrem a l’entrada d’una casa de pagès -segurament alguna masia- de la província de Lleida. Hi entràrem. 

En una habitació contigua de la planta baixa van deixar-me amb la llitera a terra. 

     �A les seves ordres, capità!, vaig sentir que deia un dels meus portadors. 

     �Aquí portem un ferit dels rojos. 

Em vaig aixecar d’un salt de la llitera i dirigint-me al capità li vaig contestar: 

    �No, jo no estic ferit! Ja m’ha passat! 

Quan es recuperaren d’aquella sorpresa, els soldats m’oferiren una cigarreta. Els vaig respondre que no, que 

moltes gràcies, mostrant-los el meu paquet de cigarrets. Tot i que per aquells temps encara no fumava. 

L’habitació era molt rústica i només estava moblada per un llit amb un capçal de ferro, una petita taula i una 

cadira. Prop de la taula el capità m’exposà a un intens interrogatori. Em preguntà de quants mitjans disposaven els 

rojos, de l’artilleria i d’altres efectius militars; també em va preguntar quan tornarien a atacar. Jo li vaig respondre 

que acabava d’arribar, que era el primer dia que estava al front, que aquest era el meu primer combat... i que 

esperava que fos el darrer. Això últim no li ho vaig dir, però estava en la meva ment, per descomptat. 

Què podia dir-li jo. No m’havia entretingut a comptar els efectius militars dels quals disposàvem. Per aquestes 

coses estava jo! Encara més: tampoc entrava en els meus càlculs; sap Déu que en aquests moments m’havia de 

trobar davant un oficial de l’exèrcit franquista i parlant-hi d’efectius militars. Quines coses! Sembla que l’oficial es 

va fer càrrec de la veracitat de les meves afirmacions. Per la meva banda també vaig considerar obvi el seu 
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interrogatori. Era un pur formalisme però, és clar, el considerava necessari als seus efectes. 

Després d’això i de veure que no podia aportar cap dada, el capità ordenà als dos soldats que encara 

romanien a l’estança que em portessin a la comandància del regiment. Sense ni tan sols acomiadar-me de 

l’oficial vaig sortir acompanyat dels meus dos guardians cap a l’esmentada comandància. 

Érem a trenc d’alba. Un sol incipient treia el cap per entre els escassos núvols. En silenci i amb els meus 

acompanyants ens dirigírem en direcció a Balaguer cap a la comandància del regiment. Pel camí vam creuar-

nos amb una bateria antiaèria servida per soldats alemanys. “Mira’ls!”, vaig pensar entre mi. Continuàrem els tres 

el nostre camí. Ens estàvem allunyant del front cada vegada més. El sol del matí lluïa ja amb tota la seva 

esplendor. Era un sol de maig. Un sol del dia 23 de maig de 1938. Estava satisfet. Per primera vegada, vaig 

somriure. 

Arribàrem per fi a la comandància, que era una altra casa de pagès i estava plena de soldats. Arreu del terra 

hi havia escampada una gran quantitat de matalassos petits, amb vint o vint-i-cinc presoners asseguts o dormint-hi 

damunt. Allà em deixaren els dos acompanyants. Ni tan sols em vaig adonar que se n’havien anat, ja que 

m’havien deixat allí sense ni dir-me adéu. Jo tampoc. No vaig tenir ocasió d’acomiadar-me’n. 

Vaig entrar en aquella habitació. Uns moros que estaven menjant em van mirar indiferents. Ningú no feia cas 

de mi, era un de tants. Llarg temps vaig passar-hi, així. Aviat m’ordenaren que em presentés al comandant. Una 

altra vegada el mateix interrogatori: que si efectius militars, que quan tornarien a atacar... Tanmateix, la resposta 

fou la mateixa que vaig donar al capità. Jo acabava d’arribar i no sabia res de res. 

M’oferiren un panet gran, blanquíssim   �quant temps feia que no en veia� i un cassó de cafè amb llet. Vaig 

beure’m el cafè amb llet, i vaig deixar el pa. No tenia gana. A fora de la casa hi havia uns camions, en un dels 
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quals vaig haver de pujar amb altres presoners; i de seguida el camió va arrencar cap a la ciutat de Balaguer. “Sí, 

sí �pensava jo�  la cosa va bé, quant més lluny del front millor”. El camió va creuar un pont sobre el Segre i al fons 

s’hi veia per fi Balaguer. 

Travessàrem els carrers de la ciutat cap al centre. Davant l’ajuntament, a la plaça vam baixar del camió. 

Vam pujar al pis superior de l’ajuntament. A les nues parets hi havia un pòster de Franco i un altre de José 

Antonio76 .  A terra, un matalàs enrotllat. Vaig obrir-lo i em vaig deixar caure damunt. 

Havia arribat l’hora de fer un examen de la situació. El dia anterior, sense anar més lluny, havia acabat 

d’entrar al front. Només arribar ens van ordenar anar a l’atac i a primera línia; l’ordre era taxativa: no podíem parar 

fins a aconseguir entrar a Balaguer. Aquest era el nostre objectiu. Per la meva banda, havia arribat a Balaguer no 

sé com, malgrat tot. Bé, sí que ho sé. Hi havia arribat utilitzant diversos sistemes. Vegem quins foren: 

Atacant primer, adormint-me durant el combat més tard i arrossegant-me com una colobra després. A més, 

vaig utilitzar el transport d’una llitera. Vaig continuar el meu recorregut caminant i per fi dalt d’un camió 

aconseguia el meu objectiu. Missió complerta! Era a Balaguer i al mateix ajuntament! Enrere quedava el front. Els 

meus amics del poble, amb qui havia compartit les meves penes, quedaven a l’altre cantó, en l’anomenada zona 

roja, per entendre’ns millor. Jo era a l’altra zona, l’anomenada nacional, per entendre’ns també millor. 

Però, què havia passat? Què havia succeït quan jo, rendit pel cansament, m’havia quedat inconscientment 

adormit? No ho sabia. De fet, ho vaig saber un any després, amb la guerra ja acabada i ells, els meus amics del 

poble que havien estat protagonistes directes del combat, m’ho van explicar. Quan jo, cansat i rendit, em vaig 

estirar per segona vegada a terra, no em vaig adonar que Pere Rosell uns metres darrere meu feia el mateix. 0 

                                                
76   José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española Tradicionalista y de les JONS. 
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sigui, també s’havia estirat a terra per protegir-se tant com pogués de l’intens tiroteig al qual érem sotmesos. 

Comprenent aleshores els comandaments de l’exèrcit republicà com era d’infructuós de l’atac, tocaren a 

retirada. Pere Rosell em cridà insistentment una, dues, tres vegades. En veure que no contestava i creient-me mort 

va retirar-se ell a tota vela amb la resta del batalló. No sentia les contínues crides del meu amic. Certament puc 

afirmar i afirmo que si les hagués sentit m’haurien faltat cames per sortir corrent d’aquell recés. Pot ser que jo no fos 

un bon soldat atacant, però pel que fa a retrocedir i sortir corrents me les hauria jugat amb qualsevol. 

Per als meus companys que continuaren al front va quedar la tasca d’atrinxerar-s’hi, construir barraques per 

arrecerar-se i haver de tornar a l’atac quan fóra necessari. També va quedar per a ells la responsabilitat d’escriure 

als meus pares i família de tot el que havia passat. Amb tot, se’ls presentaven dos problemes. Havien d’escriure no 

només per donar compte de la meva mort, sinó també de l’afusellament del nostre amic Barberàn. 

Era, per descomptat, una situació dolorosa però que sens dubte havien de resoldre. Així doncs van escriure 

als seus familiars i al mateix temps els comunicaren les dues morts perquè aquests ho fessin personalment als 

nostres respectius pares. Per tal d’obtenir notícies més precises els meus pares van escriure al batalló. La resposta 

fou contundent i és que el batalló contestava a correu seguit amb l’ofici següent. Hi deia textualment: “El soldat pel 

qual s’interessa, Jordi Solà i Sabater, va morir en les operacions desenvolupades en el sector de Balaguer el dia 22 

de maig últim. Salut i República!”  

No hi havia dubte: havia mort, com tants i tants d’altres, en aquell combat del Merengue el dia 22 de maig de 

1938. Per aquells temps els meus oncles de Sant Sadurní tenien amagat a casa seva un amic capellà amb el qual, 

naturalment, havien mantingut una gran amistat. Li van proposar �i aquest va accedir molt amablement� a fer uns 

funerals per l’etern descans de la meva ànima. Els meus pares van reunir doncs els familiars que van poder en una 
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habitació de la casa dels meus oncles i s’oferí d’amagatotis �per descomptat en aquells temps no podia fer-se 

d’una altra manera� el funeral pel meu etern descans.No fou aquest, ni de bon tros, l’únic funeral que es va fer en 

aquestes circumstàncies; foren molts o bastants els que es feren a persones tingudes per traspassades. Ho faig 

constar aquí no com un fet únic i insòlit sinó perquè així va succeir i d’aquesta manera fou exactament. 

Però deixem-nos de coses tristes i anem-nos-en, estimat lector, a l’altra zona (la cosa anava per zones), on jo 

era vivito i coleando77. Hem quedat que jo estava [el 23 de maig de 1938] , junt amb d’altres presoners, concentrat 

a l’ajuntament de Balaguer. A cada moment fluïen més i més presoners. Al cap de poques hores ens traslladaren 

amb camions a Almacelles78,  a l’estació d’aquesta població estaven formant un tren de mercaderies per 

embarcar-nos-hi tots els presoners. La quantitat de presoners anava augmentant per moments. No sé d’on venien. 

Eren llargues fileres de presoners que apareixien de totes les direccions. 

El comboi de mercaderies estava ja a punt i la càrrega humana disposada a embarcar. A les ordres dels 

oficials vam pujar com a borrecs als vagons de càrrega. El nostre destí era Saragossa. Lentament va arrencar el 

tren; els trens de mercaderies no tenen cap pressa. No sé la quantitat d’hores i hores que vam trigar a arribar a 

Saragossa. El tren no  tenia cap pressa i jo tampoc. A cada estació que trobàvem el tren havia de fer les 

corresponents maniobres o es quedava parat en una via morta. En una d’aquestes estacions ens van donar el 

menjar fred, que eren llaunes de sardines; i en una altra estació ens van donar el sopar, que també es componia 

de sardines. 

El dia següent [24 de maig] vam arribar a Saragossa i degudament custodiats ens portaren a l’acadèmia 

militar. A l’estació d’aquesta ciutat vam agafar un altre tren de mercaderies, el qual va emprendre la ruta cap a 
                                                
77  Fresc com una rosa  
78  Municipi de la comarca del Segrià 
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rumb desconegut. No sabíem cap on ens portaven però, entre nosaltres, comentàvem que el més probable és 

que aniríem a parar a un camp de concentració. 

Dos dies [26 de maig ] amb les corresponents nits vaig estar dins d’aquell vagó de bestiar. I per fi arribàrem al 

nostre destí: Santander! Certament des d’aquí fins al Segre hi havia una considerable distància, si bé la meva 

obsessió era apartar-me al més lluny possible del front tampoc no n’hi havia per tant. 

Podria dir que el camp de concentració al qual havia anat a parar era horrible i que les condicions de 

supervivència eren deplorables, però en honor a la veritat he de remarcar que fou tot el contrari: em va tocar el 

millor camp de concentració d’Espanya. Es cert que el menjar  �de fet, el ranxo� era dolent, com havia de ser, i 

que dormíem a terra i enganxats quasi materialment un damunt de l’altre, però traient aquests dos detalls tota la 

resta no podia ser millor. M’explicaré. 

Certament si el camp tenia unes condicions tan immillorables, bé és veritat que ho era més per l’indret on 

estava ubicat que pel desig dels caps que fos així. Estàvem com senyors a la mateixa solitària i deliciosa platja de 

La Madalena de Santander, tota sencera exclusivament per a només nosaltres i en ple mes de juny! 

Sobre d’un monticle tocant a la platja estava ubicat el Palau Reial dels reis d’Espanya, una esplèndida mansió 

estiuenca on solien passar les vacances. A sota en la mateixa base del promontori hi havia les cavalleries, lloc 

que ocupàvem nosaltres per dormir; seguidament, a escassos metres es trobava la platja, la formosa i no menys 

coneguda platja de La Madalena de Santander. 

Però hi ha més coses, moltes més. Teníem per al nostre ús exclusiu �sorprenguin-se!� un camp de futbol 

reglamentari, fins i tot amb una petita graderia. Als matins ens banyàvem, per cert completament nus i sense cap 

tipus de rubor ni de vergonya. Per què? Tots érem homes. Preníem el sol sobre la fina sorra i després a jugar a 
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futbol! Menjàvem �o mal menjàvem� i a la tarda, apa, una altra vegada a jugar a futbol; no teníem res més a fer. 

Aquest era el nostre treball. Bé, aquest i el de rascar-nos i matar els polls. Tot s’ha de dir. En aquells anys encara no 

s’havia inventat el DDT79. 

No estava bé, però tampoc malament, ni de bon tros i comparat amb el front, per què no dir-ho, allò, senyors, 

era la glòria! Fins i tot, vam arribar a organitzar un campionat de futbol. Entre nosaltres, els presoners, vam formar 

els equips corresponents i a mi em va tocar ocupar el lloc de porter d’un dels equips. Jugàvem almenys dos partits 

diaris i el campionat era per eliminatòries, o sigui el sistema de Copa, així que en un parell de setmanes va 

acabar. 

Vam quedar campions! Jo vaig ser el millor de tots els jugadors, si més no el més espectacular. Sens dubte 

allà vaig protagonitzar les millors actuacions de la meva vida esportiva. Cal dir que jo havia figurat com a titular a 

l’equip de futbol del meu poble quan aquest jugava a la categoria de primera regional. 

Certament cada actuació meva resultava emocionant i sobretot sensacional. La meva especialitat consistia a 

sortir contínuament de la porteria i llançar-me temeràriament als peus dels davanters contraris. Sortia 

precipitadament de la meva àrea i la meva ràpida intervenció sorprenia de cop el jugador; atent a la seva 

jugada, no esperava la meva ràpida intervenció i queia als seus peus com una exaltació atrapant fortament la 

pilota amb el pit. 

Aquestes sorprenents actuacions de seguida van captivar i agradar als prop de dos mil espectadors que 

omplien la petita graderia i els voltants del camp. Tan cert és que van premiar per unanimitat les meves 

actuacions amb una preferència exclusiva a l’hora del repartiment del ranxo; jo tenia, per desig exprés de tots els 

                                                
79   És un organoclorat que conténen alguns insecticides.  
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concentrats, el privilegi de ser el primer a l’hora de repartir- lo. D’aquest àpat, les escasses penques de porc que 

flotaven en l’enorme caldera de cigrons ben o mal cuinats que invariablement constituïen el nostre menjar diari, 

eren per a mi. 

No obstant això, jo refusava la deferència de la qual era objecte, però m’agafaren entre tots i em van obligar 

a posar-me el primer de la fila en el repartiment del ranxo. No escapa de la meva atenció que el meu sofert i 

pacient lector pensarà: què és al que estem jugant en aquest relat, a la guerra o al futbol? 

A la guerra, per descomptat. Estàvem en guerra i en ple any 1938. Una guerra que acabaria el 1939. Erem 

presoners de guerra. Simplement és que la casualitat o la sort ens havia destinat a un bon camp de concentració 

de presoners. 

Puc afirmar i afirmo que tot el que relato és la veritat, només la veritat i res més que la veritat. Comprenc que 

el lector àvid d’emocions fortes desitgés més gestes bèl·liques que proporcionessin una mica més d’emoció a 

aquests relats. Ho sento, però jo haig de cenyir-me a l’estricta realitat dels fets i aquests són reproduïts 

fidedignament amb tota la seva exactitud. Jo no sóc un escriptor, ja ho he confessat amb anterioritat, i sens dubte 

no s’ha escapat d’adonar-se’n el meu intel·ligent lector, i no puc adornar-lo amb vanaglòries literàries. Per la resta, 

no tinc prou imaginació �que més voldria jo�, de la qual gaudeix la inspiració creadora d’un bon escriptor”. 

Jordi Solà i Sabater conclou amb aquestes paraules les seves memòries: “Ho sento, estimat lector. Comprenc 

que arribats a aquest punt del meu relat això decaigui en emoció i intriga. No tinc cap més gesta bèl·lica per 

explicar. Només vaig contribuir a un combat. Més val així. El més probable és que d’entrar en un altre combat no 

ho hauria explicat. Bé, si hagués arribat a entrar en un segon combat ja no hauria tingut l’ocasió de contar el 

primer. Pot ser que un surti il·lès d’un combat, però d’un altre ni que estigués immunitzat contra les bales! Això de 
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sortir d’un combat i anar a un altre sense ni tan sols una esgarrinxada només es veu en les pel·lícules de guerra de 

propaganda americana”. 

      El soldat desertor sadurninenc Adjutori Varias Gabarró també es trobava a la comarca de la Noguera  on 

s’havia desplaçat des que  el 2 d’abril havia entrat amb les tropes nacionals a Raimat.  L’endemà va escriure al 

seu diari: “ [...] al migdia ens ha donat ordre de marxar [de Raimat]. Anem fins a la carretera de Lleida on muntem 

en camions i ens duen cap a uns plans propers a uns canals. Baixem i en columna d’exploració el batalló avança. 

Caminem molta estona entre camps de blat, ametllers i vivers. Hi ha combat més endavant entre l’enemic i 

tiradors d’Ifni80. Més tard, quan arribem a uns corrals porten presoners. En Rovira troba un amic seu de Mataró. 

Dormin vora un paller. Algun presoner venia ferit. El combat era vora Almenar. Crec que allí operava la Brigada 

51.”  El dia següent  afegeix “ Hem estat una estona  del matí en el mateix lloc. Ve l’aviació roja i els antiaeris 

apreten d’allò més. Sortosament aconsegueixen les seves intencions. Malgrat això metrallen, però lluny d’on ens 

trobem nosaltres. S’ha pres  

Almenar81. Al migdia avancem en columna de d’exploració i ocupació. Arribem als vèrtexs on trobem els 

parapets individuals  des d’on ahir feia foc l’enemic. Al matí també hi ha hagut combat. Des d’ací es veu tota la 

plana en mig de la qual passa la Noguera82. L’espectacle és tan bonic que tots els no catalans se’n mostren 

admirats. Ploro. M’he impressionat. A les masies ens reben amb els braços oberts . Baixem la costa i fem cap a un 

                                                
80  Procedents d’Ifni, un territori del sud-oest del Marroc que fins el 1969 va ser una província espanyola. D’allí provenien molts soldats 

del bàndol franquista.  
,  

81   Municipi de la comarca del Segrià que limita amb la de la Noguera i l’Aragó. 
82   Es refereix a la Noguera Pallaresa.  
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mas entre Almenar i Alguaire83. Ens donen ous i ens fan truites. Dormim a la pallissa. Abans  de passar el Noguera 

Pallaresa l’aviació roja ens ha passat molt aprop, però estàvem ben amagats. Ens diuen que ahir va caure Lleida”. 

El dia 5 d’abril segueix l’avenç de les tropes franquistes: “ Sortim a mig matí. Passem hortes i sequeres . Traspassem 

amb aigua fins a les cuixes la Noguera que anem vorejant  el columna d’exploració per la riba esquerra fins 

arribar al poble d’Albesa, on hi arriben primer els tiradors d’Ifni. Hi fem parada diversos batallons de la Divisió. Més 

tard seguim en reraguarda avançant en direcció a les terres de Balaguer. Fem aturada.  El capità rep ordre 

d’ocupar a la dreta de Sant Quintí84 unes posicions davant el Farfanya85.  Anem amb ell al davant [...] “ 6 d’abril. 

Estem entre els ametllers i les oliveres. L’aviació enemiga ha passat i els antiaeris han agullonat86 el blau del cel. A 

la nit ha tirat l’artilleria enemiga i aquest matí també. Després  

ha començat la nostra  i han callat. L’aviació i l’artilleria  nostres han treballat molt [...]  També em diuen que avui 

ha caigut Balaguer”. 

       Una de les  trenta cròniques87 que Ernest Hemingway va enviar a l’agència North American Newspaper 

Alliance (NANA)  des del bàndol republicà durant la Guerra Civil correspon, precisament,  al front del Segre,  on es 

trobava també Adjutori Varias. Diu així “ Lleida, 29 d’abril88. Aquest corresponsal ha entrat avui a Lleida.  No ha 

estat gaire difícil. La única cosa que calia fer era mantenir les cames en moviment i controlar una lleugera 

                                                
83   Municipi de la comarca del Segrià, on actualment hi ha l’aeroport de Lleida.  
84   No identificat 
85   Afluent del riu Segre  
86   Agullonar és un verb arcaic. Una de les seves acepcions  és animar, atiar o esperonar. La metàfora utilitzada per Varias 
       no s’acaba d’entendre massa be.  
87   Hemingway va ser el  corresponsal internacional més ben pagat a la Guerra Civil espanyola. Per una crònica senzilla cobrava 
       800 dòlars i per una de més extensa 1000. La mitjana de la resta se situava en una desena part.  
88   La crònica s’hauria escrit abans del 3 d’abril,  data en que les tropes franquistes van ocupar Lleida.  
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sensació de pessigolleig entre els omòplats  i el clatell just  el moment de creuar l’andana del ferrocarril i situar-se 

sota el foc d’una metralladora d’una torre que es trobava a cinc-cents metres de distància.  

      Ara puc explicar que el govern89 controla gairebé una tercera part de la ciutat i tota la riba oriental del Segre i 

l’encreuament de tres carreteres principals a Catalunya:  una que va cap al nord, a Balaguer i França: una cap a 

l’est, a Barcelona,  i una tercera en direcció sud-est, a Tarragona. Si les tropes de Franco haguessin pogut 

conquerir  la part oriental de Lleida haurien tingut accés a aquestes artèries que creuen Catalunya. Però tal i com 

estan les coses, es troben encerclades a la part medieval de la ciutat que mira cap al riu Segre, i el govern, està 

molt fortificat al llarg de la riba, amb l’estació del ferrocarril, les andanes i tots els encreuament de carretera ben 

segurs a les seves esquenes.  

      Tal vegada “segurs” no sigui la paraula exacta , perquè els moros i les tropes regulars espanyoles, instal·lades 

en el vell castell de torres quadrades  i en els terrats d’altres edificis de la ciutat vella, poden escombrar les 

carreteres amb ràfegues de metralladores. Però les fortificacions del govern  estan ben be sota d’ells, com si 

estiguessin assetjant Lleida, i Franco necessitaria una ofensiva a gran escala per a intentar a conquesta de la part 

oriental de la ciutat i guanyar l’accés a carreteres que són artèries de Catalunya . 

      Les tropes que defensen l’est de Lleida  són veterans del setge de Madrid i ja han construït rases i trinxeres de 

comunicació aprofitant cada plec del terreny, la qual cosa marca la diferència entre rebre un tret al cap o poder 

fer la teva feina amb seguretat i  tranquil·litat. Les fortificacions havien progressat tant i tenien un itinerari tant hàbil  

que aquest corresponsal creia haver retrocedit als temps  d’Usera i la Casa de Camp al front de Madrid. 

                                                
89   Es refereix al Govern de la República.  
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       Només que aquí tot era verd, florit i abundant. Les pereres s’alçaven com canelobres tot al llarg dels murs 

grisos foradats amb pics pel francotiradors. Les trinxeres  formaven angles amb els horts plens de pèsols, mongetes, 

bròquils i cols. Les roselles  destacaven sobre el blat verd entre els ametllers, i els turons despullats, grisos i blancs 

de Madrid semblaven molt llunyans. Aleshores un soldat que espiava a través del mur va disparar dos trets i vaig 

veure a la seva galta la marca deixada pel lleig  Mauser de llarga culata.  Va tornar a mirar i em va fer un senyal 

perquè m’hi acostés.  

       �Dispara’ls � digué un oficial. �No els observis, mata’ls. 

      A través d’un forat a la paret, es veia amb binocles la boca en formà cònica  d’una metralladora lleugera 

apuntant-te des d’una escletxa a la tàpia, a menys de cent metres de distància. Va aparèixer un home entre els 

arbres fruiters de l’hort i va tornar a desaparèixer.  

          �Dispara quan els vegis� va dir un oficial. �Quan obrin foc amb aquesta metralladora  els hi llençarem un 

projectil de morter. Un moro mai es un bon blanc a camp obert�  va continuar mentre  seguíem la línia del front. 

�Salten com si fossin conills  i saben com protegir-se.  Serà millor creuar corrent per aquí�  va dir. �Ténen aquest 

filferrat i el camí segur encara no està enllestit. 

          Encara baixa prou aigua clara i ràpida per la rocallosa llera del Segre perquè la part menys profunda li 

arribes al coll a qui intentés traspassar-lo.   El capità 90que anava amb mi no ho ignorava perquè va comentar que 

no sabia nedar i que en una ocasió l’aigua li havia arribat sota el nas    quan va haver de creuar un riu després de 

volar els ponts. 

                                                
90   Podria tractar-se del brigadista internacional Hans Kahle que li feia  habitualment de guia, traductor i protector.  
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        �La primera cosa que faré quan tingui temps és aprendre a nedar   va explicar amb un posat seriós. �Quan 

es lluita en una acció a la reraguarda és una habilitat molt valuosa. Després de volar els ponts sempre cal creuar a 

l’altra riba91. Saber nedar és imprescindible per a un soldat pràctic. 

       Però tant si saps nedar com si  no, l’estat dels rius Ebre i Segre jugaria un paper important en les properes 

setmanes. Durant un mes i mig Franco havia  tingut temps més que suficient per emprendre una ofensiva 

motoritzada. Les pluges habituals i torrencials de la primavera espanyola no s’han produït i el capdal dels rius està 

baixant  lenta però contínuament. “Arribaran les pluges?”, aquesta és una pregunta   estratègica, perquè  sense 

pluja l’Ebre i el Segre, on ara a banda i banda hi ha establertes les línies,  es podrien traspassar per molts indrets 

d’aquí a un mes.  Però ja fa una setmana que el temps  està ennuvolat i fred i ahir va caure la primera pluja. Si 

continua així, l’Espanya republicana no pot tenir un millor aliat, perquè  el corrent impetuós és com una gran 

fortificació, mentre que els rius secs afavoreixen el pas i les tàctiques d’infiltració de Franco.  

       Després d’una setmana a les ribes de l’Ebre i el Segre i d’un mes al front, aquest corresponsal no ha pogut 

treure una conclusió de la Guerra Civil espanyola. Normalment, després de la derrota d’Aragó  i del tall de 

comunicacions entre Barcelona i València  per part de Franco, era d’esperar un fracàs militar. Malgrat això, no 

s’ha produït. Si es tractés d’un joc de maniobres bèl·liques  i les divisions es trobessin rodejades, els àrbitres ja 

haurien pronosticat la seva destrucció. En els darrers deu dies he visitat quatre divisions que, segons el criteri 

anterior, ja haurien estat destruïdes. 

         �Però hem après alguna cosa i no precisament en el manuals militars� va explicar ahir a Lleida un 

comandant de batalló de 23 anys.  �És com escapar-se de nit després   d’haver estat rodejat. Fusells, pistoles i 
                                                
91   Això no sempre devia ser així. Només calia tenir la prevenció  de situar-se a la riba adequada a l’hora d’activar les càrregues  
       explosives. És com  aquell que vol serrar una branca  enfilat dalt d’un arbre asseient-se a l’extrem contraindicat.   
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metralladores no serveixen per això.  Quan a un li donen l’alto  llença una bomba i mentre corres en vas llençant 

més. Saber que si et capturen et mataran t’obliga a utilitzar noves tàctiques. 

        Avui el front està a   cent seixanta quilòmetres de Barcelona, on el riu Segre divideix la ciutat de Lleida. Està 

tant a prop que fa quatre setmanes”.                                                                                                                                                                                                                                               

         La crònica del diari del soldat nacional  Adjutori Varias del 7 d’abril diu “ Aquesta nit he tingut guàrdia de 2 a 

3’30. Dia ple de sol, com tots aquests dies i bastant silenciós. Només al migdia ha passat l’aviació roja que els 

nostres antiaeris no han deixat reposar”. El dia 9 a la nit van rebre l’ordre de marxar en direcció  a Balaguer i el 10 “ 

Poca estona després d’esmorzar  comença un fort bombardeig a de l’artilleria enemiga. Tots les forces que hi 

havia escampades pels turons venen a la part contrària que està d’esquena a l’enemic. Ha començat la nostra 

[artilleria] un fort bombardeig  de dues hores que ajudat per l’aviació ha batut la riba esquerra  del Segre.  Rebem 

l’ordre de preparar-nos i després d’arribar a la riba dreta on la nit anterior s’havia construït un pont de fusta, el 

Batalló 132 amb la 4a i la 1a [ companyia]  a l’avantguarda ha passat el Segre. Seguim la riba esquerra uns 200 

metres fins  que a davant de Balaguer, hem començat l’avenç entre les hortes i els camps. El nostre avenç ha estat 

tant ràpid que l’enemic ha deixat el dinar encara calent  [...] Fem una aturada  vora d’un canal. Durant l’avenç es 

fan presoners i algun es passa de bàndol. Els tiradors ocupen el poble d’Asentiu92 i nosaltres prenem posicions a la 

dreta del front. Com que hem rebassat l’objectiu fem per prudència un petit replegament als turons propers. 

L’operació de tot el dia ha estat esplèndida”.  

“11 d’abril. Ens llevem  al matí amb molta pressa perquè ens han donat l’avís de contraatac roig. Venen 

                                                
92  El nom oficial del poble d’Asentiu, situat al nordest de la capital de la Noguera,  és la Sentiu de Sió. 
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alguns passats93 i algun presoner. Ens tranquil·litzen. Tenim un fort bombardeig enemic. Moments d’ànsia. A la 

tarda hi ha un constant i intens bombardeig enemic als voltants d’Asentiu. Al capvespre deixem el barranc on 

estàvem i eixamplem  el nostre front fins a l’ermita d’Asentiu, però llavors hi ha un fort contraatac enemic que és 

l’acció més dura que  fins ara ha resistit el Batalló 132. El capità està instal·lat  en un paller. He d’anar a Asentiu a 

demanar munició al tinent coronel Aguilar. En mig del tiroteig acompanyo els qui traslladaven la munició a la 

Primera Companyia on he d’anar dues o tres vegades. El tiroteig no s’atura. Em diuen que hi la l’alferes Herranz 

mort. Més tard em diuen també que ho està en Cinca. M’han robat la motxilla” 

      “ 12 d’abril. Gairebé tota la nit l’hem passada en blanc. Tot el dia ha estat un constant tiroteig [...] Ens trobem en 

uns patis on hi ha uns grans pallers. Ha bombardejat matí i tarda l’ aviació enemiga [...] la nit passada  he dormit al 

peu del paller. Durant el dia m’he fet una llodriguera a una pila de palla per a dormir sol. Mai havia estat en tant 

perill com aquests dies. Déu m’ajuda”.  

      “ 13 d’abril. [...] És terrible el bombardeig de l’artilleria enemiga i aquests corrals on ens trobem és un dels seus 

llocs predilectes. A la tarda passem uns moments de molta angúnia  i emoció: un dels turons de la nostra dreta 

estava ocupat pels canaris94 i en un atac enemic l’abandonaren. Gairebé dos turons (dues cotes) haurien quedat 

en poder seu si no hagués estat la decisió de l’alferes Rodríguez de la 4a i d’una Companyia de Bailén,  gràcies als 

quals  es recuperaren les cotes que hem estat apunt de perdre. Si això hagués esdevingut hauríem estat amb molt 

perill. El capità ja ens manava fer espitlleres  al voltant  del corral [...] Avui 4 morts i 15 ferits”.  

       “ 14 d’abril. Dijous Sant. Déu faci que l’any que ve puguem celebrar-ho amb la litúrgia pròpia del dia. Avui al 

matí  
                                                
93   Desertors republicans 
94   Podria tractar-se d’un batalló format principalment per oriunds de les Illes Canàries, 
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hem tingut un fort bombardeig enemic. Els obusos queien molt a la vora, a pocs metres del canal95. Per altra 

banda no  

hi ha tiroteig viu i constant com era els darrers dos dies[...]. A la tarda  torna a haver-hi bombardeig enemic però 

les nostres bateries responen. Ens donen la notícia de que les forces nacionals han arribat a 8 quilòmetres de la 

part de Vinaroz96”.   

       Del 14 al 21 van continuar els bombardeig republicans  i els duels d’artilleria. Varias es va dedicar a fer algunes 

guàrdies ,  a protegir-se  de la pluja i de les bombes,  a  construir un refugi, a oïr missa, a conversar amb els 

companys sobre qüestions físiques i metafísiques  i a escriure postals i cartes  per a la seva nòvia, família i amics, 

així com  a mantenir el seu diari al corrent. Així escriu el 23 d’abril: “[...] Hi ha hagut alguns ferits. Al poble s’ha 

enfonsat alguna casa. Llavors la nostra artilleria  han contestat molt enèrgicament  amb un tiroteig formidable i 

seguit, fent callar immediatament  les bateries enemigues”.” 24 d’abril [...] Ha plogut la nit passada, però aquest 

matí s’ha anat aclarint i ha sortit el sol. Ens dónen la notícia  de que s’avança per Guadalajara i que s’han pres 

molts pobles i 33 tancs [...] Ahir vaig recuperar algunes de les cartes que vaig perdre quan em van robar la motxilla 

[...] A la nit semblava que començava a haver-hi combat, però al cap d’un quart d’hora  ja ha cessat el tiroteigi les 

bombes de ma”. “ 25 d’abril [...] Aquesta nit els enginyers ja han deixat gairebé enllestit el refugi que construïm en 

els corrals propers a Asentiu, on fa dues setmanes que estem. Ahir en Rovira  em va parlar d’una nota  sobre el 

tracte que els catalans han de rebre per part de l’exèrcit; nota plena de sensatesa i bon sentit [...] Hem de treballar  

tota la nit per cobrir de terra el refugi”. Cinc dies després anota: “ [...] a la tarda ha començat un bombardeig 

l’artilleria enemiga tirant una canonada de tant en tant. La nostra ha començat a respondre i aleshores han callat. 
                                                
95   El Canal d’Urgell,  que transporta aigua del Segre. 
96   Municipi situat a l’extrem nord de la  costa de la província de Castelló. 
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Alguns obusos enemics han caigut al poble”. “9 de maig [...] Ahir vàren castigar tres enllaços perquè tenien el 

fusell a la intempèrie. Aquesta nit passada el capità m’ha trobat mig endormiscat mentre estava fent guàrdia i 

m’ha enviat a picar junt amb els castigats. No els he trobat. He dormit en un corral abandonat”. “ 10 de maig:  Hi 

ha hagut duels d’artilleria. A la nit  per una imprudència d’en Callejo s’encén el paller on dormim. Tenim una feina 

extraordinària a apagar el foc i sort que al mig del corral  on estem hi ha un garn pèlag”. “11 de maig: De bon matí 

comença la nostra artilleria  a bombardejar l’enemic. La seva contesta més tard de la mateixa forma canonejant 

el poble mi cauant molts desprfectes  a les cases[...]”. “ 12 de maig: He tingut guàrdia de 3 a 4 de la matinada. Al 

matí hi ha hagut duel d’artilleria . L’enemiga ha bombardejat la casa de la 4a Companyia [...] He sapigut que el 

tiroteig d’ahir vespre fou motivat pels evadits rojos que venien a les nostres línies. Disparàven tant els nostres com  

els enemics.  Només un ha aconseguit  passar-se arribant  sense dir una sola paraula. Els altres tres han quedat 

morts a les filferrades. A.C.S 97 [...]“. 

     “ 13 de maig [...] Ha començat  la nostra artilleria un formidable canoneig  amb bateries del 15’5 que 

disparaven sobre Bellmunt . Un foc molt freqüent i fort. Tot el dia ha estat  molt quiet doncs l’artilleria enemiga ha 

callat en absolut [...]”.” 16 de maig: He confessat i combregat.  Feia molts dies que no ho havia fet”.  El 22 de maig  

hi explica : “ [...] Ja de bon matí  ha començat un formidable duel d’artilleria que va continuant mentre escric 

aquestes línies. A aquesta hora (les deu del matí) ja ens ha visitat dues vegades l’aviació enemiga i cada vegada 

ha estat foragitada per les nostres bateries antiaèries.He anat a dur munició a la Primera Companyia[...] Dues de la 

tarda.  Dues vegades ha aconseguit introduïr-se l’aviació roja  cap a la part del Segre. Una altra ha estat 

foragitada, però les tres vegades ha deixat caure la seva càrrega. Hi ha hagut  un formidable bombardeig roig a 

                                                
97  Acrònim de  l’expressió catòlica “Al cel siguin” 
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la cota 361. L’atac del matí  ha estat rebutjat ( 200 morts i 50 presoners).  

        Cinc de la tarda. Hem portat una metralladora a la Primera Companyia. Pel camí trobo que duen en Portell 

ferit. A quatre passes fereixen un soldat i un altre s’estava morint  a la seva posició. Dia terrible i segueix encara. 

Hem perdut les cotes 347 i 361. En tornant de dur  la metralladora em queien els obusos molt a la vora; ha passat 

vàries vegades  l’aviació enemiga. He arribat al puesto de mando rendit  i acaloradíssim sofrint un canoneig 

intenssíssim d’artilleria. Un obús  ens ha tirat trossos de terra a sobre. Pocs moments després sento una fortíssima 

explosió i al mateix temps una gran ventada i una llum viva a la cara: ens ha explotat  un obús  al pati  i a uns vuit 

o deu metres  d’on estic  a partit  i fet pols un dipòsit de pedra. Tot avui que vaig veient que Déu m’ajuda . Ell em 

dona valentia i serenitat. [...]  S’ha recuperat la cota 347. S’han inutilitzat tres tancs, però arriba un parte que diu 

que l’enemic  segueix avançant per la part de la dreta [...] Són 11 els tancs inutilitzats. N’he vist quatre cremant [...] 

He vist els quatre morts de la posició, entre ells Esparza i el que he vist morir al matí. En tornar m’he donat compte 

altra vegada que  la Providència Divina m’ajuda. En ella confio per a complir el dia de demà totes les nostres 

prometences”.  

 

      “ 23 de maig. [...] Dues hores de calma i comença el duel. L’enemic ataca tant fortament que els nostres han 

de retirar-se fins a mitja cota 347, gairebé perduda del tot. Atac amb tancs. N’inutilitzem quatre. Dues vegades 

vaig a la 4a Companyia a dur munició. Tiroteig terrible. Dino a la posició Robledo98.  Quan sóc a la 4a 

bombardegen la casa . Em cau terra i pols.  A darreres hores de la tarda els nostres, amb un esforç formidable,  

recuperem la 347. Al matí s’han passat dos catalans; a la tarda dos d’Igualada i uns altres dos. Avui ha estat tant o 

                                                
98  Cognom de l’alferes de la Companyia.  
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més fort que ahir : artilleria, aviació i tancs. Ha mort l’alfères Seseña, el tinent i alguns soldats” 

     “ 24 de maig. S’han passat un de Vilafranca i un de l’Hospitalet. Ha començat el matí molt pacífic però poc 

després ha començat un formidable canoneig a la 4a Companyia a la cota 347 que hem d’abandonar. L’enemic 

avança. Ve l’aviació. Tancs. Anem a arreglar la línia de la 1a Companyia. A l’apropar-nos-hi  trobo en Margarit  

que venia baldat de les pedres que li havien tirat  al damunt un obús.  En els moments més perillosos d’aquest matí 

vaig a dur un parte urgent a Robledo que està demanant auxili. Arribo rendidíssim. Quan acompanyava el 

Margarit ve l’aviació enemiga. Feia poca estona que els nostres havien recuperat la cota 374 [...]”. 

       “25 de maig. Ens ho confirmen  i a les dues d’aquesta matinada ens relleven. [...] Hem anat a peu des 

d’Asentiu fins a un pont de ferro aprop de Balaguer, seguint la riba esquerre del riu Sió. [...] Sortim  de vora el pont 

de ferro  de la carretera  que va a Balaguer  i quan tot just comença a fer-se fosc passem pel pont volat sobre el 

Segre,  i sortint de Balaguer ens adrecem a Menarguens99 on arribem entrada la nit. Fatigadíssim”. La darrera 

setmana d’abril Varias la va passar en aquest poblet una mica allunyat del front, descansant, menjant, escrivint, 

ressant i rentant-se. El diumenge 31 escriu al seu diari: “ He anat a missa i combregar a l’esgléssia de Menarguens i 

a esmorzar al mateix poble. He ofert la comunió per la salvació espiritual del [soldat nacional] que ahir  intentà 

evadir-se ja que gairebé segur que el van afusellar[...]”. 

        Començava el mes juny. En el mateix front del Segre, però al bàndol republicà, s’hi trobava  el soldat 

sadurninenc Josep Esteve Ràfols. Després de retirar-se del front  d’Aragó a finals  de març,  explica a les seves 

memòries el periple que va seguir fins tornar a primera línia:  “ Ens van obligar a presentar-nos a la caserna  

                                                
99  Municipi de la comarca de la Noguera, situat a la riba dreta del Segre.   
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existent al carrer Tallers [de Barcelona] . Allí el camarada Roca100 ens va deixar i vàrem ser tractats com autèntics 

enemics del règim. Després de portar dos anys al front ens van etzixar una bronca i ens van maltractar. Ens vàren 

tancar vuit dies en un calaboç, incomunicats i gairebé sense menjar. L’aigua  estava raccionada. Ens van treure 

d’allí sota i ens van traslladar a dalt, a les companyies, pero no es deixàven rebre els familiars . Els guàrdies de 

l’exterior disparàven si algú treia el cap. Alguns dies després ens van traslladar a la caserna del parc, Carles Marx, 

que així s’anomenava aleshores. Aquest edifici només estava destinats a pròfugs. Ens vàren tractar moralment i 

material com els feixistes que allí hi havia empresonats. Poc menjar i com a molt mig chusco101 al dia. Després de 

deu dies van organitzar unes companyies i ens van portar en un tren de mercaderies a un poble prop de Calaf102 ( 

Biosca103) on ens vàren agregar al Batalló especial de metralladores del 21 Cos d’Exèrcit. Feiem molta instrucció i 

ens vàrem fer càrrec de 48 màquines txecoslovaques” . Esteve va caure malalt i va ser evacuat als hospitals 

d’Igualada i de Prats  de Rei104. Gairebé un mes després li va  donar l’alta i  mig convalescent encara va 

emprendre a peu la tornada al seu batalló. Va anar a Calaf i a l’arribar a Biosca: “[...] allí no hi havia ningú. El 

camp estava buit. Jo estava espantat i les cames ja no responien. Em vaig asseure a peu de carretera  i van 

passar dues bones dones, les quals, al veure la mala cara que feia,  em van fer preguntes i compadint-se de mi 

em van donar dos o tres ous, pa, ametlles, etc. i oferint-me un llit on dormir perquè ja s’havia fet tard. Per casualitat  

va passar un camió d’intendència  i quan es va aturar me’n vaig adonar amb gran alegria que hi anava un amic 

                                                
100  El veí de Sant Sadurní Ernest Roca Guilera, membre del PSUC 
101   Panet de raccionasmenrt per a la tropa.  
102   Municipi situat a l’extrem nord de la comarca de l’Anoia.  
103   Municipi situat a l’extrem nord de la comarca de la Sagarra, al costat del riu Llobregós. 
        
104   A la part nord de la comarca de l’Anoia 
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del meu poble  amb la graduació de sergent. Dic amic, perquè en aquella situació ser del mateix poble era un 

motiu per considerar-nos amics. Em va preguntar si volia pujar al camió i vaig anar amb ells a Igualada. Crec 

recordar que em va donar un chusco i alguna cosa més. Aquest amic era el forner Víctor Elies105. 

    Em vaig presentar a transeünts i ja no em van deixar sortir. Em vàren prendre altra vegada l’afiliació, i dic aixó 

perquè ja m’havien fet més afiliacions que dies tenia la meva vida. Hi vaig haver de passar  mig malalt dos dies, 

sense manta, sense menjar i sense ni cinc de la perilla106 a la butxaca. Vaig enviar a casa una postal  que un 

company em va facilitar i dos dies després em van venir a veure la meva mare i la meva germana portant-me, 

com era natural, algun reforçant. Però va esdevenir la fatal desgràcia que just en el precís moment en que elles 

dues arribaven a la  porta de la caserna, nosaltres sortíem en camions en mig d’una pluja insistent,  camí altra 

vegada del front. 

       Mullats fins els ossos, tot i que ja ens havíen facilitat una manta, vàrem arribar al sector de Camarasa107 on es 

trobava el front enemic  [...] Em va destinar d’enllaç  al servei d’un tinent   de la companyia de metralladores  de la 

37 Brigada Mixta, però uns dies després ens van canviar de brigada, agregant-nos  uns quants a la 141 Brigada 

Mixta  de la 32 Divisió, al sector de Tremp108, enfront d’Isona109. Feiem línia enfront del poble de Sant Romà110. Ens 

trobàvem en aquell sector  a principis de maig de 1938 i el nostre relleu va venir a mitjans de juny. Va ser poc 

                                                
105   Es tractava en realitat  del soldat sadurninenc Víctor Esteve Julià, de la lleva de 1936 ( nascut el 1915). Treballava de forner a la flequa 
Elies  
       del carrer de Cavallers i d’aquí ve la confusió del cognom. 
106   Frase feta equivalent a no disposar de diners. 
107   Municipi de la comarca de la Noguera.  
108 Capital de la comarca del Pallars Jussà. 
109 Municipi també de la comarca del Pallars Jussà. 
110 Sant Romà d’Abella, a la comarcar dels Pallars Jussà. 
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temps, però ple de sorpreses. El 9 i el 10 de maig es van afegir moltíssimes forces d’artilleria motoritzada;  i   l’11,  la 

26 Brigada de xoc (Durruti111)  atacava Sant Romà conquerint-lo i arribant als afores de Tremp on va fracassar. 

Aquesta brigada va tenir moltes baixes i es va haver d’anul.lar l’ofensiva ja que un oficial amb alguns planells de 

les operacions es va passar a l’enemic[...], 

     Ens van rellevar i  vàrem caminar uns trenta quilòmetres  anant a parar tota la brigada a un pobet anomenat 

Boixols112 on hi vàrem trobar barraques ja fetes, però incòmodes ja que va venir nun episodi de pluges i ens 

mullàvem tant  a dins com a fora. Allí ens formaven molt en instrucció pràctica, caminades molt llargues i pesades, 

especialment de nit, el menjar era bastant bo. Teníem a costt nostre un batalló d’enginyers sapadors, en els quals 

un dia,  tornant d’una caminada,  vaig  trobar amb alegria uns amics del meu poble que treballàven a la 

construcció, el Negrets113 i el Pito Font114 i algún més. Com que jo em trobava sol els anava a veure sovint per 

distreure’m . De Boixols ens vàrem trasllada a peu a un poble proper a Artesa de Segre115, anomenat Monturgull116 

on  feiem formació pràctica o teòrica”.  

       També el soldat republicà sadurninenc Magí Parera Parera   es trobava en aquella zona del front del Segre. L’1 

de juny escriu al seu diari : “Aquesta matinada ens hem traslladat a aquest nou lloc, un bosc al peu de la Donzell, 

un poble que es troba a un quilòmetre de la carretera d’Artesa de Segre.  L’aigua l’hem d’anar a buscar en una 

                                                
111 Buenaventura Durruti Dumange (1896 – 1936) líder anarquista español.  
      
 
112   Municipi del Pallars Jussà. 
113   Motiu o malnom que podria correspondre a un fill de Francesc Catasús Parellada (1876 – 1939) , membre destacat del Comitè local.   
114   Podria tractar-se de Josep Font  Catasús, de la lleva de 1935,  o de Josep Font Amat de la lleva de 1933.  
115   Municipi de la Noguera.  
 
116   No identificat 
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bassa molt gran. Hem anat a comprar alguna cosa al poble. Això ha canviat una mica.  A l’hora del correu m’han 

cridat. Tenia carta de casa. La primera d’ençà que sóc fora. No sé com fer-ho per llegir-la. Abans de començar ja 

em sento trasbalsat. Estimat Magí... He de canviar de lloc deu vegades. La meva alegria no té límits. Si sabessin el 

que jo he passat”. 

     “2 de juny. Continuem en aquest lloc. La gent està esporuguida dels soldats. Quan a la cuina o a 

transmissions els falta algun animal van a requisar-ne un del poble”.  

    “3 de juny.  Les nou del matí. S’ha donat una ordre que tots hem d’anar a fer instrucció. M’ha vingut molt de 

nou. L’amic Batet se’n riu, ja que jo faig algunes faltes. No sé què en penso, de tot això”. 

     “ 4 de juny. Després del cafè del matí he demanat al company Artigas, que és el meu superior, puig que és 

cabo sanitari de companyia i hom el seu ajudant. Per anar a dalt a la Donzell a comprar alguna cosa, m’ha dit 

que ja hi podia anar.  A dalt al poble ens hem fet molt amics amb una família i a la vegada simpatitzem, i ens 

venen ous, pa, cansalada. Els he mostrat el retrat del meu fill i de la meva dona i comprenc que me’ls he fet 

meus, o nostres, millor dit. Anava amb el company Pujol. Ens han donat coca. He comprat una ampolla de 

gasosa d’oli d’1/4 de litre. Dormim sota unes quantes branques que formen una barraca xabola”. 

      “Diumenge, 5 de juny. A les dues d’aquesta matinada s’ha rebut ordre de marxar. El cor de la nit. Sense 

moure gaire fressa, fins a la carretera d’Artesa i trobar un braç que va fins a Preixens117. Són les tres de la nit. 

Hem caminat quatre quilòmetres a pesar de la fosca i de la pluja. A tot arreu se sent remor de recs d’aigua.  

Hem arribat a una pallissa dels afores del poble, on hi ha una era molt gran al davant. Hi ha una màquina de 

                                                
117  Municipi situat al sud de la comarca de la Noguera en el límit amb la d’Urgell.  
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segar a la intempèrie. Per entrar a la pallissa? El capità ha manat rebentar la porta a cops de culata, i a dintre 

s’ha dit. Igual que un ramat de bens, posa’t allí on puguis. El capità es diu Veciana i el comandant de batalló, 

Peri. 

     “6 de juny. S’ha fet de dia. El cafè. Formatge i una mica de gimnàstica i els fusellers a instrucció per aquells 

camps. L’amic Artigas i el que escriu, a les deu, a acompanyar els malalts i apuntats a reconeixement a la 

sanitat del batalló. Cada dia la mateixa. L’amic Estragués de Sant Sadurní és el que els atén.  El poble és un 

d’aquests que està envoltat pel canal d’Urgell. Hi ha una riquesa d’aigua que en ma vida havia vist cosa 

semblant. A tot arreu hi ha recs i fonts. És antic i rònec, però riquíssim en l’agricultura. Pel mig del poble hi passa 

la carretera que va a Balaguer. A Agramunt hi ha quatre quilòmetres”.  

      “7 de juny. De bon matí ja corria la veu que avui marxarem d’aquest poble. Els més ben informats diuen que 

serà solament una caminada al cor de la nit, per tornar després a aquest mateix lloc.  Ha vingut la nit i l’ordre de 

preparar-ho tot per marxar. Quan eren les deu, hem marxat no sabíem on. Sense dir paraula. Camins a través 

fins arribar a Agramunt118 i per carretera arribar fins a Preixens altra vegada. Tenien raó els que deien que 

tornaríem en aquest poble. Són les tres de la nit. Per fer vuit quilòmetres hem trigat cinc hores.  Cadascú al seu 

lloc en aquella pallissa”. 

     “ 9 de juny. En aquest lloc mateix. Avui hem fet coneixença amb una família d’aquest poble (ho tenim privat, 

però cada dia anem a passejar-nos-hi) que tenen una vaqueria. Són dues germanes que totes dues tenen 

l’home al front. Les he ajudat a arreglar les vaques i m’han donat berenar”. 

                                                
118  Municipi de la comarca de l’Urgell.  



 78 

     “10 de juny. Estem en aquest poble mateix. A la tarda me n’he tornat a aquella casa de les vaques. Estic 

ajudant-los a netejar i a dar-los menjar. Aquelles dues dones també eren per allà. Ha arribat el carter i els ha 

portat una carta. Era feta d’un amic de l’home d’una d’elles i els ha portat una mala notícia. Ha mort l’home de 

la petita. En saber això, la vídua ha entrat en un estat de desesperació tan gran que no hi ha hagut maneres de 

consolar-la. No podia plorar i era pitjor per ella. Feia uns salts i uns xiscles que feien trencar el cor. No havia vist 

mai cosa semblant. Abraçada al seu fillet (un nen de cinc anys), els seus crits eren esgarrifosos. “Mingo, no 

veuràs més el teu pare, fill meu, no veurem més el nostre Domingo Vilanova...”. A mi feia pocs dies que em 

coneixia, i se m’ha acostat i m’ha agafat les mans amb una força com unes tenalles i em deia: “Magí m’han 

pres el meu home, tan bo que era. Lladres, més que lladres!”.   

      Per últim ha entrat en plor i, amb el seu fill als braços s’ha deixat caure en una cadira. No hi havia manera de 

consolar tot allò. L’herba d’aquell baluard també semblava que abaixés el cap, com qui volgués plorar.  Veïnes, 

amigues, tothom corria per consolar aquelles dues germanes. S’ha fet l’hora de marxar per a mi. Havia de 

marxar. Si puc demà tornaré per ajudar-les. He sortit d’aquell lloc i el cap em voltava. Semblava que hagués 

perdut alguna cosa meva. Quantes desgràcies hi haurà així, d’aquesta guerra!” 

       “11 de juny. Avui en llegir l’ordre del dia ens han fet saber que ens posaran la primera vacuna antitífica. Tots 

estan de mal humor, per tal notícia. Abans de marxar al front ja m’havia vacunat i estic esperant el certificat 

mèdic i d’aquesta manera m’estalviaré que ningú em posi les mans al damunt. Així m’ho ha dit l’amic Estragués. 

L’hora de la feina. Tots formats. No he vist cap home que ho anés a fer de bon grat. L’amic Estragués m’ha dit: 

              —Tu m’ajudaràs. Agafes l’alcohol i et cuides de rentar la part del braç on se’ls ha de donar la injecció, a 

tots. 
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              —Està bé. 

N’hi ha hagut un que s’hi ha oposat de tal manera que no ha respectat ni el metge del batalló ni el de la 

brigada. Cal comunicar-ho al comandant, amb la presència del qual tot se soluciona. A mi no me l’han 

posada”. 

       “ 13 de juny. Continuem en aquest poble. Avui, l’amic Pujol, l’ha vingut a veure la seva dona. Ha vingut en 

companyia de la dona d’un altre xicot d’Hostalets que és comissari de companyia, que es diu Valls. He rebut un 

paquet de casa, en què m’envien tot el que els demanava en una carta. Hi ha tot el que havia perdut dies 

enrere allà, a prop de la Sentiu. A la nit, l’amic Pujol i en Valls amb llurs dones han anat a dormir a una masia a 

prop de Preixens. Quina família, són parents de ca l’Almirall de Sant Sadurní”. 

      “14 de juny.  Avui han marxat aquelles dues dones d’Hostalets119, els he donat una carta perquè la tirin a 

Barcelona i així s’evitarà la censura. Els he dit tota la veritat a casa. No passa un dia que no escrigui a casa. 

Aquesta tarda, amb l’amic Artigas hem anat a una casa del poble a berenar. Hem menjat faves fregides. Hi ha 

rumors que avui marxarem. Per si fos veritat, m’he anat a acomiadar d’aquella família de la vaqueria.  L’amic 

Pujol i en Camps han entrat de camillers de la nostra companyia. Així, gairebé sempre estem junts.” 

      “ 15 de juny. Aquesta nit hem marxat de Preixens a les dues del matí i hem caminat dues hores. La distància 

que hi ha d’aquell poble fins aquí ( al peu del canal d’Urgell, sota Montclar) diu que és d’uns cinc quilòmetres. El 

comandament de la companyia s’ha instal·lat en una barraqueta que hi ha al peu del canal mateix. El capità, 

l’enllaç, el sergent administratiu, l’ajudant d’aquest, el censor, un noi que és dibuixant, el meu company Artigas 
                                                
119  Els Hostalets de Pierola a la comarca de l’Anoia 
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cabo sanitari i l’ajudant i el comissari. Hem arribat en aquest lloc que encara era de nit. Quan s’ha fet de dia he 

vist que era un lloc molt formós. Un canal d’aigua, que és la riquesa d’un país. Set o vuit metres d’ample per uns 

cinc de fondària. A prop d’aquí on som hi ha un mas que es diu el mas d’en Trepat. Tot estem molt contents. Diu 

que hi serem molt de temps. Es parla de si donaran permisos”. 

     “16 de juny.  De bon matí a formar, l’ordre del dia, el cafè amb llet i tot el dia a fortificacions a sis quilòmetres 

en direcció al front. Es comprèn que són fortificacions de reraguarda. El company Artigas m’ha dit: 

        —Tu, Parera, agafes la bossa de costat i aniràs amb la companyia al meu lloc, avui, que jo no  

           em trobo bé. El    capità ja ho sap. 

       —Està bé. 

Hem marxat i després de caminar una hora i mitja hem arribat en un serralet on hi ha unes trinxeres 

començades i diu que s’han d’aprofundir. Junt amb el censor ens hem posat a l’ombra d’uns arbres, on m’he 

passat tot el dia escrivint. En caure el dia, ens hem tornat a ajuntar tots i cap a la caseta aquella. La remor de 

l’aigua del canal ens fa parlar sempre a cau d’orella. L’aigua és molt freda i bona”. 

      “17 de juny. Avui he rebut dues cartes de casa. En llegir-les sempre volia estar ben sol. Semblava que em 

vingués l’alè de casa, que em parlessin cara a cara. Quan la carta em parla del nen, agafo el retrat i me’l miro 

una llarga estona. L’emoció em domina sempre, quan veig que el tinc tan lluny! Qui sap si no el podré veure 

mai més. Hem començat a agafar molta franquesa amb una família de Lleida que estan refugiats en una casilla 

molt a prop de la nostra. Hi ha quatre dones i un avi. Semblen una bona família”. 
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     “18 de juny. Avui han fet vacunar el batalló. L’amic Estragués ha demanat que l’ajudés, que els altres l’un 

estava malalt i un altre no volia fer-ho. Altra vegada el mal humor al rostre de tots. No hi ha ningú que ho faci de 

bon grat. És la segona vegada. He de rentar amb alcohol la part del braç on els donen la injecció. Prop de 

quatre-cents homes han passat pel despatx que té l’Estragués a sota d’unes alzines, on hi ha una altra casilleta. 

És el terme de Pradell d’Agramunt. A mi no em vacunen perquè tinc el certificat. Un dia de molta feina. El capità 

a davant, el comissari segon, però després de rentar-li el braç s’ha escorregut per entremig de tots, sense la 

injecció”. 

      “Diumenge, 19 de juny. Fa dos o tres dies que hi ha un noi malalt, que sempre està a 40º C de febre. 

L’Estragués ha donat ordre que fos evacuat. L’ambulància de la brigada l’ha vingut a cercar. M’hi ha fet anar a 

mi, a acompanyar-lo. Es diu Josep M. Buitureira. Pel camí cada cinc minuts volia que li donés aigua amb la 

cantimplora. El seu aspecte és que passa una malaltia terrible. Hem arribat a Montclar i hem arribat al lloc de 

cura de la brigada i allí l’he deixat i m’he acomiadat de tots. Se n’ha fet càrrec el capità metge (es diu Ribot, era 

metge de Casp): 

       —Estragués me ha dado esa documentación, señor Ribot. 

       —Muy bien, ya puedes retirarte, Parera. 

       —Salud. 

       —Salud. 

I també he anat a acomiadar-me del malalt: 
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      —Bona sort Buitureira, a veure si torneu ben aviat... 

      —Estic molt perdut —ha dit amb una veu molt fonda. 

      —No us desanimeu que no serà res. 

A la una del migdia me n’he anat a una casa coneguda per veure si em volien fer una truita i me l’han fet. 

Després de menjar-me-la he marxat una altra vegada vers el nostre lloc. Fa una calor insuportable. He arribat i 

el company Pujol em guardava el dinar”.  

        “20 de juny. Quan ens hem llevat ja circulava el rumor que avui s’havien de fer pràctiques d’atac. Un cop 

totes les companyies han estat formades hem marxat camp a través. Eren les deu del matí. L’Artigas i un servidor 

amb la bossa se costat al seu darrere. Al cap d’uns moments han arribat dos tancs de Montclar120 i s’han reunit 

els ocupants amb els comandant de la brigada (Grañén, diu que era un mestre d’escola d’un poble de prop de 

Lleida) i els capitans de totes quatre companyies. Ordre d’atac, s’ha de prendre aquesta cota d’aquí al davant. 

Un atac en tota regla: els tancs al davant i la infanteria al darrere d’unes roques i nosaltres, la sanitat, al darrere 

d’unes roques que havíem trobat. Quin terrible aspecte si fos veritat! És un mal senyal, tot això...” 

     “ 23 de juny.  Aquest matí s’han presentat dues dones de Sabadell. Una d’elles venia a veure el seu marit. 

Teníem molta franquesa amb un xicot de Sabadell que era company de l’home que buscaven aquelles dones i 

ens ha dit: 

                                                
120  Montclar d’Urgell, nucli pertanyent al municipi d’Agramunt. Es troba encerclat pel municipis d’Artesa de Segre, Preixens i  
      la Foradada. El Canal d’Urgell travessa el poble a 160 metres de profunditat.   
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       —Com s’ha de fer per treure aquestes dones d’ací. L’home que busquen el vaig veure morir en els atacs del 

migdia passat, i el capità ens ha dit que desgraciat del que descobreixi res.  Les pobres van amunt i avall, 

preguntant al primer que troben. Se n’han anat al mando i els han dit que aquest home va ser evacuat de ferit al 

maig i que no en saben res més. La interessada no s’ho ha cregut i, desesperada, ha cridat tan fort com ha 

pogut: 

      —El meu marit és mort! El meu marit me l’han mort i no em volen dir la veritat! Lladres! Més que lladres! 

L’escena que han fet aquestes dones ha estat una cosa terrible”. 

      “24 de juny.  Aquesta tarda hem berenat a la casilla on hi havia aquella gent refugiada de Lleida. Érem en 

Camps, en Pujol i el que escriu. A mi em fa l’efecte d’una berenada a Espiells per la festa de Sant Joan”.  

     “25 de juny. Avui ens han fet repetir la mateixa operació d’atac que el dia 20 de juny. Diuen que aquell dia 

no va sortir bé. Tots els preparatius, companyies formades, els tancs ja vénen de Montclar, el capità dóna 

instruccions. Amb el company Artigas ja cerquem el nostre refugi a darrere d’unes roques.  Els més entesos 

diuen que ens estan preparant per algun dia anar a l’atac. Quina vida la nostra...”.  

       “ Diumenge, 26 de juny. Dies enrere ens havien promès que pel dia d’avui hi hauria un festival: concert per 

la banda de la brigada, jocs esportius, ball i moltes altres coses. A mig matí s’ha presentat un enllaç de la 

brigada i ha portat una ordre que ens preparéssim per la tercera vacuna antitífica. Un dels tres homes que 

ajudaven el company Estragués a la sanitat del batalló s’ha posat malalt i ha estat evacuat a la brigada (és el 

company Marinyà). L’Estragués m’ha dit: 
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       —Falta en Marinyà, hauràs de venir tu per ajudar-me, fins que ell torni i si no vingués més, t’hi quedaràs per 

sempre. 

       —Està molt bé. Menjar, també aquí amb vosaltres? 

       —Sí, sí. 

A l’hora de la vacuna hem tingut una feinada molt gran. Els homes ja estan tips de tanta vacuna. És el primer dia 

que he estat a la sanitat al batalló. Em fa molta il·lusió aquest lloc. Faré tot el que podré per no perdre’l”.  

      “28 de juny. Estem molt bé en aquesta caseta, tots quatre. Estragués, Montoliu, Serres i el que escriu. Em fa 

l’efecte que és massa sort per a mi estar en aquest lloc. Ja ho veurem. En Montoliu ha anat a Pradell, que hi ha 

com a mitja hora, a cercar-hi un litre de llet per a cadascú. A la tarda han vingut els amos d’aquesta caseta on 

estem. Són de Pradell. Alguns dies ens porten ous per a nosaltres. A l’avi li hem donat el tabac i està mol 

content: 

       —No em fa res que estigueu aquí, però no em malmeteu res. 

       —No tingueu por, padrí. 

     “5 de juliol.  De bon matí, ordre del dia així que hem estat formats. La notícia és neta i crua: “Dos hombres de 

cada batallón altos y con buen estado de salud pasarán a formar parte de la sanidad de la brigada para 

ingresar de camilleros en la misma, previa visita de médico del batallón.” Això és el que acaben de llegir. He 

anat a trobar en Pujol immediatament i li he dit: 

        —Mira, a l’orde del dia acaben de llegir el que has sentit. Anem a trobar l’Estragués. 



 85 

        —Anem. 

Un cop érem amb l’amic, hem dit: 

        —Estragués, has llegit l’ordre del dia? 

        —Ja havia pensat en vosaltres, ja. Veniu, que anirem al mando.  

Nosaltres ens hem esperat a fora. Ha sortit i ens ha dit: 

        —Aquí teniu la baixa d’aquest batalló. Us presenteu a Montclar al mando de la brigada i hi ingressareu  

           tot seguit com a camillers.  La nostra cara descobreix la nostra alegria. Hem anat a Montclar, ens hem 

presentat al lloc indicat i ens han dit que anéssim a recollir l’equip sense perdre temps. Hem arribat a la 

companyia i m’he dirigit a l’administratiu: 

       —Miri, Josep M, hem ingressat de camillers a la brigada.  

       —Bona sort, nois. No sabeu el que val aquest lloc. De bona gana us el canviaria.  

Ens hem acomiadat del capità, els hem donat un paquet de tabac perquè se’l reparteixin i hem anat a 

acomiadar-nos de l’Estragués: 

       —Estragués, ja som a la brigada. Gràcies per tot, no t’ho podrem pagar mai. 

       —Un dia o altre. 

     Ens n’hem anat cap a Montclar. No sé què serà de la nostra sort. Hem anat altra vegada al mando i han fet 

venir un enllaç per acompanyar-nos fins a la pallissa on estan els camillers, al peu del poble mateix. Aquesta 
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companyia de camillers es compon d’uns 120 homes aproximadament. N’hi ha de tot arreu d’Espanya. Quan he 

fet la carta per casa, tenia una alegria com mai” 

         “Diumenge, 17 de juliol.  Hem tornat a banyar-nos al canal121. És una cosa que ens plau molt a tots. Quan 

estàvem a punt de tornar cap al poble s’ha posat a ploure i plovent hem hagut d’anar fins a Montclar. El 

comissari s’ha apropat i m’ha dit: 

—Parera, para la fiesta del 19 de julio  te agradecería que me dibujaras alguna cosa que valga la pena. 

   A Puig también le he encargado que me haga alguna cosa.  

—Es muy rápido, es para mañana, pero si usted lo manda. 

—No importa, hoy, mañana y pasado estás libre de todo servicio. 

—¿Qué le parece esta vivienda donde estamos acampados? 

—Lo que tú quieras. 

—Haremos lo que podremos. 

Ja sé el que em toca. Demà haig de fer el possible per fer-ho. 

        “18 de juliol. Després del cafè amb llet m’he posat tot seguit a fer el dibuix de la pallissa, i poc després de 

dinar ja estava. A mitja tarda ha vingut en Puig (aquest noi és un mestre de música de Barcelona i dibuixa 

admirablement) i ha portat el seu dibuix. Uns homes quan batien en una era de les tantes que hi ha per aquí. Li ha 

quedat molt bé. Entre tots dos hi ha molta amistat. Junts ho hem anat a portar al comissari, que ha estat molt 

content”. 

                                                
121  El Canal d’Urgell 
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       “19 de juliol. Tot el dia hi ha hagut una animació extraordinària. A mig matí han arribat dues camionades de 

dones de la vida tranquil·la, de Barcelona. A dinar ens han donat extraordinari: tres plats, postres i xampany. A la 

tarda, un partit de futbol. Abans, un míting a la plaça de la Vila. Han fet ús de la paraula la majoria dels jefes i 

oficials. Trist esdevenidor, el nostre! A la majoria, el vi els havia fet mal. El comissari de la brigada ha pujat a 

l’escenari per parlar, tot ventant-se amb un vano de senyora. En lloc de semblar una cosa seriosa, semblava més 

aviat Carnaval. Tots anaven envoltats d’aquelles dones que havien fet pujar al matí. Durant el temps que han jugat 

al futbol he anat a dibuixar el nen per enviar-lo a casa (l’he tret d’un retrat que tinc). Al vespre, hi ha hagut ball. Els 

que estaven d’humor hi anaven: 

—Què et sembla, Pujol, anem-hi? 

—Jo no. 

—Jo tampoc. 

Junts hem anat a passejar pels voltants del poble. Si allà a la soca d’un paller n’hi havia un que estava 

ajagut alcohòlic de cap a peus, tres passes més enllà n’hi havia un altre.  Les dones que han fet pujar de 

Barcelona en companyia d’alguns poc escrupolosos (soldats, oficials, de tot) han dibuixat aquest vespre tots els 

volts d’aquest poble de les immoralitats més fastigoses que al món s’hagin pogut veure. Els nostres ulls ho han vist. 

On aniríem a parar, d’aquesta manera? 

 “ 20 de juliol. Pels voltants d’aquest poble hi ha tots els senyals d’ahir, dels disbarats comesos. En companyia 

d’en Pujol he anat al poble en aquella casa que tenim franquesa (cal Patxano) i ens han fet una truita per a 

cadascú”. 
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“21 de juliol. Hem anat a fer instrucció com tots els altres dies. Tenim fet exercici de portar ferits amb la 

camilla. És una feina molt feixuga”. 

          “ 22 de juliol. Ordre de marxar. He anat a acomiadar-me de totes les famílies conegudes: 

      —Ja no ens veurem mai més. No us recordareu més d’aquest poble. 

      —Sí, home, sí. Quan la guerra estigui acabada llogarem un cotxe i us farem una visita. No sé ara  

         on ens portaran. 

     —En Grañén ha dit que anàvem cap a Falset. 

     —Tanmateix? 

     —Això ha dit. 

     —Salut. 

     —Salut. 

Estem davant de l’escola de Montclar, tots els camillers de la brigada amb tot l’equip. Hi ha tres camions 

preparats, després n’ha vingut un altre. Diu que amb ells hem de fer el viatge tots i tots els estris de la sanitat. La 

gent del poble s’havia familiaritzat tant amb tots nosaltres que per aquells carrers no s’hi pot passar, i una gentada 

ha acudit per veure la nostra marxa. Es veuen escenes molt emocionants. Adéus amb el mocador als ulls no en 

falten. Em fa l’efecte que hi ha algun oficial i algun camiller també que hi estaven molt bé, en aquest poble. Fins i 

tot em temo que s’hi hagin deixat algun senyal... dones... 

Els camions ja han engegat els motors. El comissari ha dit: “Venga, subiros aquí..”. 

Hem pujat als camions. Estàvem a punt de marxar quan s’ha presentat el comissari amb dos nois joves que 

no havíem vist mai: 
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—¿No habrá sitio para estos dos aquí?. No els coneixíem. Hem marxat de Montclar. Potser sí que no hi 

tornarem mai més. La gent s’ha bolcat al carrer, a les finestres. No sé d’on surt, però sento algun adéu... L’escena 

de la marxada d’aquest poble és una cosa que no se m’esborrarà mai més de la memòria. Semblava que marxés 

de l’ànima d’aquest poble. Marxàvem uns homes que feia molt temps que li donaven vida. Els camillers, almenys, 

feia dos mesos que hi érem, encara que nosaltres fes poc temps que hi haguéssim ingressat. 

Els camions avançaven cap a la carretera d’Artesa. Feia un sol que cremava. No sabíem cap on anàvem. 

Hem passat per Tàrrega. Hem fet 24 quilòmetres. S’han anat ajuntant els altres camions de la brigada i tots junts 

hem format una caravana que no sé pas els que anàvem. Hem passat per Montblanc (poble simpàtic) i ja hem fet 

seixanta quilòmetres de camí. A Valls n’ha fet 80, a Tarragona 100. Reus. Hem parat i hem anat a veure Pradell. Diu 

que és aquest el poble on hem de parar. Hem fet 132 quilòmetres de camí amb camió. Estem marejats i morts de 

calor. Ja era hora que poguéssim parar. Ens han donat un pot de carn per a cada dos i un xusco per a cada un. És 

ja més de mitja tarda. Li he dit a en Pujol: 

           —Anem a una casa a veure si ens la volen escalfar? 

—Anem. 

A la primera que hem trobat hem preguntat si no ens escalfarien el pot de carn, perquè encara havíem de 

dinar. I ens han dit que sí. Hem dinat i hem cercat un lloc per dormir després. Ens han donat una pallissa per dormir, 

als camillers, i veritablement veig que tots ni hi cabem. Li he dit al sergent Bienvenido: 

—Si en aquella casa on ens han escalfat la carn ens hi deixaven dormir, que ho voldries? 

—Sí que hi podeu anar, però a la nit no marxeu, que si venia ordre de marxar no us trobaria.  

—No passi pena per això. 
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      A l’àvia d’aquella casa li vaig preguntar: 

—Que no ens deixaríeu dormir en un raconet d’aquesta entrada, aquesta nit? 

—Homes, què us diré, jo, ara? Som dones soles. 

—Ho heu de tenir por de res, ja que a la més petita que féssim ho denuncieu al mando de la sanitat d’aquí al 

darrere i ens afusellarà al davant vostre. 

—Doncs mireu, dormiu... Agafeu borrasses de per aquí. 

Ens hem arreglat el llit i ens hem posat a dormir. La porta que dóna al carrer l’hem tancat nosaltres i la que 

dóna a l’entrada per anar cap dalt aquelles dones, amb clau, una barra al darrere, i què sé jo el que hi ha posat: 

—Quina por que tenen aquestes dones —m’ha dit en Pujol. 

—Sí que en tenen, sí”. 

L’endemà  Parera es va assabentar que la seva destinació era l’Ebre,  on el dia 25  s’inicià la darrera gran 

batalla de la Guerra Civil a Catalunya , el desenllaç de la qual va comportar la derrota  final de la República. 

           Adjutori Varias Gabarró seguia a Menàrguens quan va començar el mes de juny de 1938. La situació en 

aquella zona del front del Segre  es trobava  altra vegada estabilitzada i els dies transcorrien en una gran rutina. El 

3 escriu al seu diari: ” Avui al matí en Rovira, Margens , Cuyàs i jo hem anat a missa i combregar a l’església de 

Menarguens [...] Després de  sopar he hagut de recórrer la línia telefònica  de la Primera Companyia  a l’avançada  

perquè la comunicació estava interrompuda. L’he arreglada. He escrit una carta a Fèlix Millet [...]”. En una carta 

enviada a Manuel Raventós Fatjó de can Codorníu en data 4 de juny  explica “ Estem molt bé aquí ja que ens 

podem rentar cada dia al riu Farfanya i també podem rentar la roba sovint. No ens falta ni llet natural ni 

condensada. Tampoc ens falten ous. Més d’un dia els meus amics i jo  ens convertim en cuiners per fer uns plats 
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extraordinaris. Als horts del Segre hi trobem patates novelles. Dies enrera teníem carxofes i tantes cireres com 

volíem”.  

    El 5  de juny Varias segueix escrivint al seu diari : “ De bon matí  he anat a cercar cafè a la Companyia. A les 9 

he anat a missa al poble i a combregar. He anat a la barberia i després a esmorzar a una vaqueria amb en 

Castany. Dia ennuvolat. Pasqua de Pentecosta ! Déu faci que l’any que ve  pugui celebrar-la en la pau i amb la 

companyia de tots  els que estimo”.” 6 de juny [...] He anat a missa al poble i a fer la visita al Sagrat Cor perquè no 

hi ha el Santíssim”. 

       El 9 la situació segueix estable: “ Guàrdia de 2 a 3. Ha fet un dia molt calorós. Bona part del matí m’he estat 

rentant jo i la roba,  que he esperat que s’assequés mentre mig prenia el sol. Avui s’han incorporat al batalló un 

centenar de soldats . N’he acompanyat una vintena a la Companyia, entre ells, uns quants catalans [...]”.”10 de 

juny. Guàrdia de 1 a 2. A les 8 del matí l’artilleria enemiga tira tres, quatre o cinc obusos de calibre petit a la part 

dreta de Menarguens, a les posicions de Bailén”.” 11 de juny. Tot el dia l’he passat  ajagut a la xavola. Al matí 

estava a 37’4 i a la nit a 38’3. Tinc mal de cap. A la tarda han vingut  a jugar a cartes a la xavola uns quants  

companys perquè ha fet un dia de llamps,  trons i pluja. He rebut una targeta de Jeroni Parera”. “ 12 de juny. He 

passat bé la nit. Al matí tinc 36’8, però encara em fa mal el cap. Passo tot l el dia a la xavola, encara que surti una 

mica a prendre el sol.  A la nit estava a 37’4. Ha estat un dia tranquil encara que sento una mica d’artlleria. Els 

nostres els han llençat uns quants morterassos perquè es fortificaven a Albesa, a l’altra banda del Segre”.  

     “13 de juny. He passat bé tota la nit i estic bastant bé. Fa bon sol . Junt amb l’Oyarbide  dino amb una truita a la 

francesa de dos ous i cafè amb llet.  Com que diuen que a la nit tenim relleu m’arreglo i preparo  la motxilla. Sopo 

també amb l’Oyarbide  amb una altra truita de dos ous, llet i melmelada. Hi ha preparatius de marxa i carreguem 
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munició i les cuines. En un camió  dels que traslladen cuines pugem l’Oyarbide i jo per estar rebaixats  i així 

podem  traslladar-nos a cavall fins Albesa. Anem on ha d’instal·lar-se la Plana Major i l’Oyarbide i jo dormim junts 

en un llit sobre el somier. He rebut carta d’en Santiago Valldeperas. A l’arribar a Albesa ens assabentem que ha 

caigut Castelló”. “14 de juny. Han arribat aquest matí tots els soldats del Batalló. S’han reorganitzat les guàrdies 

doncs ara hi ha quatre enllaços nous. En Pàmies em convida a esmorzar. Anem junts en Rovira, Margens, Berga i jo 

n. Anem a prendre cafè. Fem molta broma a l’altra cafè  on hi ha una sala. El pater m’encarrega la traducció del 

mes del Sagrat Cor, ja que el llibre està en català, i com que hi assistiran alguns soldats és millor fer-ho en castellà. 

Avui el llegeixo jo, en català, a l’església. Arriba un nou comandant  per al Batalló. A la casa on s’instal·la fem 

guàrdia  de 7 a 9 de la tarda l’Oyarbide i jo. Dormim junts al mateix lloc d’ahir”. 

       “ 15 de juny. Faig tard a l’esmorzar i vaig a desdejunar amb llet. En compro mig litre i me l’escalfen. Al migdia, 

a conseqüència del soroll  i les borratxeres tanquen el cafè. A la tarda com que no he tingut  temps de traduir les 

oracions  que el pare m’havia encarregat de traduir torno a resar jo en català el mes del Sagrat Cor a l’església. 

De passada  em confesso per demà[...]”.” 16 de juny [...] Avui a les 8 missa i comunió general. Esmorzem amb 

xocolata de la Companyia i la coca que he encarregat aquest matí.  Al dinar hi ha un extraordinari menú: 

escudella, peix, bistec amb patates, vi abundant, plàtans i cafè. Entro de guàrdia a les 3 de la tarda.  Torno a 

prendre cafè.  Acabo de traduïr les oracions del pater i després del rosari assisteixo a la processó de Corpus a 

l’interior de l’església que era plena de gent.  Hem portat el pal·li Coterillo, Ormazábal, anal, Rovira, Oyarbide i jo 

[...]. “17 de juny. Desdejuno amb mig litre de llet. Passa el dia completament quiet. Fa un sol que estavella les 

pedres. Anem a banyar-nos al Noguera Ribagorçana en Caterillo, l’Oyarbide i jo. A la tarda he demanat permís  a 

l’alferes Robledo per anar a Raimat.  Me’l dona, però sense passaport”.”18 de juny.  Desdejuno a la Companyia. 
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No m’he atrevit a marxar  sense el passaport. Vaig a la barberia.  Més tard l’alferes Robledo  em diu indirectament 

que he estat un tonto de no marxar. Després de dinar anem a prendre cafè en Rovira, Margens, Gil i jo. Més tard 

anem Canal i Caterillo a l’església i em confesso amb el pater català dels canaris. A la nit  vaig a una casa 

d’Albesa que m’han de donar  un encàrrec per Raimat. Allí hem trobo el brigada de la Segona Companyia. 

Mengem coca, bevem sidra  i cantem sardanes”. “ 19 de juny. Desdejuno i marxo a les 7.30 amb l’auto de línia 

des d’Albesa fins a Lleida. Lleida està molt desert. Fa tristesa veure Lleida tal com està. Torno a desdejunar. Al cap 

de poc agafo un camió que ens duu fins a Raimat. Un altre em duu fins el castell. Sóc molt ben rebut pel senyor 

Raventós i el seu cunyat sentor Farré, amb els quals tinc unes converses molts interessants. Dino i sopo a Raimat. A 

la tarda hem anat a passeig per la finca. També ens ha visita aquesta tarda en Narcís Viader que es alferes de 

farmàcia [...] Dormo en llit. Feia molts mesos que no ho havia fet”. 

     “20 de juny. Em llevo una mica tard. Continuem parlat el senyor Raventós, el senyor Farré i jo de temes 

d’actualitat. Els hi ofereixo la còpia de l’ordre donada a la Divisió 54 sobre el tracte als naturals del país.  El senyor 

Raventós fa preparar el dinar per a que me’l mengi pel camí. M’acomiado. Agafo un camió fins a Lleida. A les 3 

marxo i al cap de poca estona d’arribar a Albesa vaig a banyar-me al Noguera Ribagorçana”.” 21 de juny. 

Després d’esmorzar hem anat a desinfectar les mantes  a Benavent. Ens hem dutxat. A les 12 tornem a ser a 

Albesa. A la tarda, cap el tard, anem a banyar-nos al Noguera Ribagorçana el Rovira, Margens i jo. Escoltem el 

parte  en una casa que tenen radio. Res d’important. En Margens em dona una carta que va recollir per a mi de 

Jeroni Parera”.” 23 de juny. Fa uns dies magnífics.  He acabat de llegir l’Encíclica Divina Redemptoris[...]”.”24 de 

juny. Vaig a missa després d’esmorzar. Fa molta calor. Després de dinar anem a fer una caragolada[...]”.” 26 de 

juny. Vaig a missa i combregar. He confessat  amb el pater a la sagristia. Hi ha una bona comunió doncs hi ha 
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anat molts soldats. Després  nde dinar anem al cafè els amics de sempre[...] Faig migdiada i després  me’n vaig a 

banyar al Noguera Ribagorçana. Després del bany vaig a veure  la darrera part del partit de futbol que jugaven 

entres les dues Companyies, la Quarta amb Metralladores. Ha guanyat la Quarta. Hi havia molta gent”. 

      “ 27 de juny.   Avui s’han fet uns funertals per tots els caiguts en el front de Catalunya, oficials i soldats del nostre 

Batalló. Hi ha assistit tot el Batalló format amb fusell i correatge i amb l’oficialitat. També en Tinent Coronel 

Malagón. El pater ha fet un sermonet . Uns quants hem cantat la Missa de Rèquiem. Sortint, el Tinent Coronel 

Malagón, a la plaça, davant el Batalló format ha fet un discurset elogiant la conducta heroica dels soldats del 132  

en el front d’Asentiu.  Déu tingui a la glòria  tots els caiguts ! [...]”. “ 29 de juny.[...]  A la tarda m’he anat a banyar  al 

Noguera Ribagorçana. Sortint del bany  he anat a veure la segona part del partit de futbol  que s’ha jugat entre 

una selecció d’Amèrica i una altra de Transmissions ( canaris). Ha guanyat Amèrica per 3 a 1. Al vespre  s’ha fet 

ball a la plaça que ha estat un fracàs pel mal comportament dels soldats”. “ 1 de juliol [...] A la nit ha vingut  un 

camió dels que porten una camera de projecció cinematogràfica i a la plaça han fet una sessió”. 

      “ 4 de juliol. [...] Comença a haver-hi ordres i preparatius de marxa. A la tarda hem carregat i descarregat 

munició. Venen camions a cercar les cuines. Comencen a marxar les companyies a peu. En la camioneta que ha 

carregat el que hi havia a la Plana Major hem pujat enllaços i Policia Militar i hem anat fins a Torrelameu on hem 

arribat abans que el Batalló. Més tard arriba i acompanyo la Primera Companyia a rellevar per a saber on es 

troben les posicions”.  

       Del 5 al 17 de juliol no es produeix cap incident  destacable. El 18  explica al seu diari: “ [...] m’he llevat tard i 

rentant-me he fet tard a missa. Després he escoltat per ràdio un tros del discurs de Fernández Cuesta i un bon tros 

del Generalíssim. Hi ha hagut un dinar extraordinari: arròs, bistec amb patates, lluç, pastes, préssecs, vi, cafè i 



 95 

conyac. A la tarda m’he anat a dutxar vora el canal  amb Caterillo, Blanco i Castany[...] He anat a l’església. Des 

d’ahir ja hi ha el Santíssim. El pater d’artilleria ha fet un sermonet molt bonic[...] A la tarda he fet la visita al 

Santíssim”. Altra vegada tranquil·litat fins el 21 de juliol: “ [...]  Hi ha rumors d’un proper relleu i també que ens 

portaran al “ cap de pont”. Algú diu que  serà a les posicions de Vallfogona”. El 26 comenta: “Aquesta nit s’han 

passat dos evadits de la zona roja. Han passat el Segre nedant [...] Avui es comenta molt el parte d’ahir sobre el 

pas de l’Ebre per part dels rojos”. ( Els següents capítols es publicaran properament en aquest mateix blog).  

 

 

 


