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De relats sobre les guerres n’hi ha tants com   protagonistes hi intervenen en els diferents fronts o a 
les rereguardes, aquí i arreu del món, ara i fa dos mil anys; i això no només passa amb les guerres, 

s’esdevé el mateix amb moltes altres activitats humanes, com els negocis, els amors, els esports i les 
trifulgues. Hi ha una dita popular catalana que ho resumeix perfectament: cadascú explica la fira segons 
com li ha anat. Aquells relats sobre la nostra Guerra Civil, l’exili i la Segona Guerra Mundial que ens van 
transmetre els pares i els avis només a través del boca, a orella, allò que alguns erudits anomenen 
tradició oral, han tingut, però, un recorregut breu, dues o tres generacions com a molt, i després la 
immensa majoria s’han anat perdent en la foscor de l’oblit, mentre la resta o s’han tergiversat, manipulat 
o magnificat. Una cosa semblant s’hauria pogut esdevenir amb algunes de les peripècies d’Ulisses per 
tornar a Ítaca després de la Guerra de Troia que s’explicaven a l’antigor, fins que un bon dia, allà pels 
segles sisè o cinquè anteriors a la nostra era, un personatge identificat com a Homer va decidir posar 
fi a la tradició oral secular i escriure en grec, a l’Odissea, els més de dotze mil cent-deu versos que els 
rapsodes recitaven de memòria, oblidant-se tal vegada, malauradament, d’algunes gestes dels seus 
principals protagonistes. 

En canvi, aquells relats que es van escriure sobre el terreny en els diaris personals o en memòries 
individuals anys després sobre la Guerra Civil espanyola i els anys posteriors a l’exili i als camps de 
guerra europeus, gaudeixen d’una frescor i d’una versemblança que captiven els historiadors, tot i que, 
també en aquest cas, cal tenir molt present allò que ens va ensenyar el mestre Ryszard Kapuściński 
(1932-2007) i que explicà a la seva obra Viatges amb Heròdot: “Les persones recorden allò que volen 
recordar i no el que s’ha esdevingut realment, ja que cada individu tenyeix la història del color que 
més li convé i prepara la seva pròpia barreja en el seu gresol particular. D’aquí ve que sigui impossible 
desentranyar el passat tal i com va esdevenir, només podem accedir a múltiples variants, a versions 
més o menys versemblants o que s’ajustin millor a les expectatives de cadascú. El passat unívoc no 
existeix, només existeixen les seves múltiples variacions i interpretacions”.

Enguany es commemora el 80è aniversari de l’inici d’aquell fatídic capítol de la nostra història i sembla un 
bon moment per recuperar el testimoni d’una veïna i catorze veïns que la van viure en circumstàncies, 
moments i indrets molt diferents, entre el 1936 i el 1944. D’aquests quinze, només dos (Jeroni Parera 
Rossell i Adjutori Varias Gabarró) la van protagonitzar al bàndol nacional, on van morir, i un altre, el religiós 
de l’orde dels Germans Gabrielistas Pere Frigola i Caselles, la va patir amagat inicialment a Sant Sadurní, 
fins que va marxar a l’exili francès a mitjans d’agost de 1936; mentre que els altres dotze (Jaume Baqués 
i Font, Josep Borrell i Vallespí, Eusebi Budí i Llort, Joan Casanovas i Maristany, Josep Esteva i Ràfols, Jaume 
Formosa i Estragués, Maria Josep de Chopitea Rossell, Joan Montagut i Forns, Magí Parera i Parera, Gabriel 
Raspall i Culell, Jordi Solà i Sabaté i Francisco Viladoms i Sabaté) es van trobar immersos o van lluitar 

80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil 
Quinze guerres particulars

Els anys més convulsos de la història local, als fronts, a la rereguarda, a l’exili 
i a la Segona Guerra Mundial, a través dels diaris personals i 

les memòries de catorze veïns i una veïna, autòctons i ocasionals.

Carles Querol Rovira
carlesquerol.com
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als fronts en el bàndol republicà. A excepció de Josep Borrell i Francisco Viladoms, que 
van explicar les seves vivències a un familiar perquè les escrivís, la resta les van redactar 
personalment, bé sobre el terreny en forma de diari de guerra (com Josep Esteva, Magí 
Parera, Jeroni Parera, Gabriel Raspall i Adjutori Varias), bé mesos o anys després dels 
esdeveniments sota el format de memòries (Jaume Baqués, Eusebi Budí, Joan Casanovas, 
Jaume Formosa, Pere Frigola, Maria Josep de Chopitea, Joan Montagut i Jordi Solà). Cap 
d’ells tracta els assassinats i els saqueigs de les primeres setmanes de la revolució de 
1936, i és per això, i no per voler ignorar o amagar res, que d’uns fets tan dramàtics no 
en fem cap referència explícita, només d’esquitllada en parla una mica Pere Frigola, més 
conegut com l’hermano Buenaventura María. 

En els darrers cinquanta anys he anat recopilant i transcrivint tots aquests relats. Sis 
em van ser lliurats personalment pels seus autors (Jaume Baqués, Josep Esteva, Jaume 
Formosa, Joan Montagut, Magí Parera i Jordi Solà) i la resta pels seus familiars o persones 
properes. Els més llunyans provenen de França, Mèxic i Veneçuela. El material original no 
és gens homogeni, ni pel que fa a la cal·ligrafi a (costa de desxifrar alguns manuscrits), 
ni per la llengua amb què es va escriure (en català la majoria i cinc en castellà), ni per la 
qualitat literària (en això destaquen Adjutori Varias en català i Maria Josep de Chopitea 
en castellà), ni per l’interès del contingut (el més emocionant és sens dubte el de Josep 
Esteva), ni per la llargada del text (el més extens és el de Jaume Baqués i el més breu el de 
Joan Montagut), però tots els relats sense excepció ofereixen un interès propi i singular i, 
sumats, donen com a resultat una visió polièdrica i complementària. 

Amb la publicació d’alguns fragments d’aquests diaris i memòries es pretén complir amb 
el compromís que vaig contreure amb els seus autors quan me’ls van lliurar, els d’un 
bàndol i els de l’altre, i a la vegada amb tots els sadurninencs que van protagonitzar 
aquells anys tan convulsos que cal no oblidar. En la seva obra Història, Heròdot, també 
en el segle cinquè abans de la nostra era, va escriure: “Heròdot d’Halicarnàs presenta aquí 
els resultats de les seves recerques perquè el temps no esborri el record de les accions 
humanes i perquè les grans gestes realitzades, sigui pels grecs o pels bàrbars, no caiguin 
en l’oblit, i també per explicar el confl icte que va enfrontar aquests dos pobles”. 

Doncs precisament d’això es tracta, vuitanta anys després. (La 
transcripció més completa d’aquests diaris i memòries es 

publicarà en el llibre del mateix autor que portarà per títol 
Relats republicans (1931-1939) i que s’editarà per la Diada de 

Sant Jordi de 2017. Si algú conserva textos similars inèdits 
de veïnes o veïns de Sant Sadurní corresponents a l’etapa 

de la República, de la Guerra Civil i de l’exili i els vol donar 
a conèixer, podria facilitar-nos-els, i encara hi hauria 

temps d’afegir-los per tal d’enriquir més l’edició).
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Jaume Baqués i Font
(Sant Sadurní d’Anoia, 1904 - Caracas, Veneçuela, 1987) 

Carnet de Jaume Baqués i Font que l’acreditava com a treballador estranger a la França ocupada pels alemanys 
sota el règim de Vichy el 1944. FOTO DEL FONS DE L’AUT OR, CEDIDA PER PERE BAQUÉS I MARTÍ.
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El novembre de 1979 vaig tenir la darrera entrevista a Caracas (Veneçuela) amb Jaume 
Baqués, on ell s’havia establert el gener de 1955. Va ser en aquella ocasió quan es va 

suscitar la conveniència que convertís els seus relats orals sobre la seva vida, la República, la 
Guerra Civil i l’exili en uns texts en forma de memòries, com efectivament va realitzar durant 
la dècada següent. Periòdicament m’anava enviant els diferents capítols que, quan es va 
morir el 1987, ja havia pràcticament enllestit. El seu pare, Josep Baqués i Montserrat, havia 
nascut a ca l’Armenté, a la barriada de can Batista (Subirats) i es va casar amb Assumpció 
Font i Rigol. Van tenir tres fi lls, Sadurní, Josep i Jaume. 

Jaume Baqués va començar a treballar a can Codorniu on, el 1931, va intervenir en la 
resolució de la vaga de l’empresa promoguda els mesos d’agost i setembre per la CNT. 
Quan va tornar de l’exili la nit de Sant Joan de 1944, es va incorporar altra vegada a 
Codorniu, però el seu inconformisme el va portar a buscar fortuna més enllà d’aquesta 
empresa i fora del país. Es va casar amb Rosalia Martí i Varias i van tenir també tres fi lls, 
Pere, Maria i Josep. L’abast de les seves memòries és un passeig pel Sant Sadurní que va 
conèixer des de principis de segle fi ns a la seva marxa a Veneçuela, passant pels camps de 
refugiats francesos per als exiliats republicans i per companyies de treballadors estrangers 
a la França de Vichy.

Segons les memòries de Baqués, així va viure ell la retirada des de Sant Sadurní fi ns a 
arribar al camp de concentració francès d’Argelers: 

"Jo calculo que van ser més de tres-centes, entre homes dones i infants, les persones del meu 
poble [Sant Sadurní] que van decidir abandonar-lo, deixant bous i esquelles. O millor dit, la 
seva llar, parents, amics i tot el que hi tenien i estimaven. I que entre el 23 de gener i el 6 de febrer 
de 1939, van encaminar llurs passos vers la ratlla dels Pirineus, caminant hores i hores, molts 
cops sota la pluja i moltes nits havent de dormir al ras, confosos i perduts enmig d’una riuada 
humana que feia el mateix camí, un dels èxodes més desesperats que conta la història i que us 
podeu imaginar."

"I heu de pensar que aquells sadurninencs eren com agulles en un paller al costat d’aquella 
riuada de fugitius que anaven a cercar refugi en aquella França que sempre havíem admirat i 
ens havien lloat i presentat com el bressol dels Drets de l’Home i del Ciutadà. I de l’Enciclopèdia. 
I espill de la Llibertat, de la Igualtat i de la Fraternitat. I resulta que aleshores ens vam trobar 
amb una França que vivia als llimbs. Una França cofoia i orgullosa del seu empire i de la 
seva grandeur. I confi ada en l’enganyifa de Munic, i lluny de sospitar, la gran majoria, que no 
trigarien gaire a ser víctimes com nosaltres de la urpada feixista i, per tant, a viure el tràngol i una 
escampadissa semblant a la nostra, com va passar en efecte."

"No vàrem trigar a adonar-nos que nosaltres, en aquells moments, no érem més que uns intrusos 
que havíem entrat a casa seva a trencar-los el son i a aigualir-los la festa. La veritat és que no 
havíem demanat permís ni ens havien convidat. I que no podíem dir res. I que si els deies la 
més petita cosa sobre el perill que vèiem a venir i que pesava sobre ells, t'engegaven a fer piles 
en un tres i no res dient allò del tant pis o del ça ne vous regarde pas! Va ser, doncs, si mal no 
recordo, el dia 7 de febrer de 1939, al migdia, després de moltes hores d’espera i d’incertesa, que 
els francesos ens van obrir el pas de la frontera. I el primer que van fer després d’escorcollar-nos 
va ser separar les famílies. A les dones i criatures les feien pujar en camions i se les enduien ningú 
sabia on. I als homes, comminats per soldats senegalesos, se'ns obligava a caminar —vite!, 
vite!, vite!— vers els sorrals de les platges de Sant Cebrià i d’Argelers, com vam veure després, on 
vam ser llençats sense contemplacions."
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Josep Borrell i Vallespí
(Miravet, 1906 - Sant Sadurní d’Anoia, 1995)

Josep Borrell i Vallespí al camp de concentració de refugiats republicans de Saint Cyprien, a la regió francesa 
del Llenguadoc - Rosselló. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER MIREIA BORRELL I CALVET.
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Els pares de Josep Borrell –veïns de Miravet i arrelats a Sant Sadurní des del 1900– eren 
Emili Borrell i Pedrola i Manuela Vallespí i Sales, i ell va ser el gran de tres germans (els 

altres dos es deien Emili i Cinta). Les seves memòries les va escriure el 2008 la seva besnéta, 
Mireia Borrell i Calvet, en forma d’un treball de recerca de batxillerat que portava per títol La 
veu de l’exili. Josep Borrell es va casar amb Maria Parellada de cal Magí dels duros, amb la qual 
van tenir tres fi lls, Maria (nascuda el 1933), Josep (1937) i Àngela (1949). Durant la Segona 
República treballava a les caves del xampany Rigol. Es va afi liar a la CNT i durant la guerra 
va combatre al bàndol republicà. S’exilià a França a fi nals de gener o principis de febrer de 
1939. Va romandre internat en diferents camps de concentració, va treballar forçat a la base 
dels submarins nazis U–Boot Keromen a Lorient (al departament de Morbihan, a la regió 
de Bretanya), va participar en el desenrunament de l’estació d’Orly de París, bombardejada 
durant la Segona Guerra Mundial, i va tornar fi nalment a casa el 1948. 

Així va explicar un episodi de la retirada el novembre de 1938, esdevingut prop de 
Cervera.

"Aviat vaig adonar-me que els companys de l'altre grup col·locaven les mines de forma errònia, 
és a dir, les situaven en el sentit contrari, deixant una inseguretat per on havien de transitar, per-
què ni ells mateixos sabien on les havien col·locat. Vaig intentar avisar-los cridant al màxim que 
vaig poder, però la distància que hi havia entre nosaltres era tan gran que no em van sentir. En 
un moment donat vaig sentir un espetec que em va fer tremolar les cames, tot i estar d'esquena. 
En qüestió de segons, un fort pes estava carregat a la meva esquena. En girar-me vaig quedar 
bocabadat: un noi jove d'uns 21 anys estava penjat a la meva esquena sense les dues cames. 
L'impacte que em va provocar va ser molt gran. Tenia els ulls oberts i gairebé no podia parlar. 
L'explosió de la bomba l'havia llençat contra mi i el noi se m'arrapava amb totes les seves forces. 
Me'l vaig carregar a coll i el vàrem portar a una masia abandonada on estaven curant molts 
ferits. El temps es feia molt lent per a nosaltres perquè els nacionals avançaven a gran velocitat. 
Les infermeres no va tardar a aparèixer, però ens van anunciar que aquell xicot havia mort des-
sagnat mentre el traslladàvem."
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Entre aquests alumnes de les Escoles Públiques de la plaça Nova de l’etapa republicana hi ha dos dels 
autors de memòries sobre la Guerra Civil. Ambdós es troben als extrems de la segona fila, els que estan 
agenollats a terra. A l’esquerra, amb una bata de color fosc i amb els ulls aclucats, Eusebi Budí i Salart, i 
al cantó oposat Joan Montagut i Forns, inclinant lleugerament el cap. El mestre era el senyor Majoral. A 
aquesta generació la guerra els va atrapar de ple, alguns hi van morir i la majoria en va patir les tràgiques 
conseqüències. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.

Eusebi Budí i Llort 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1921- Reignier, França, 2012) 
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Era un dels fi lls del matrimoni format per Francisco Budí i Via, natural de Font-rubí (Alt 
Penedès) i treballador de can Codorniu, i Teresa Llort i Sebastià, nascuda a Guimerà (Ur-

gell). Tenia almenys un germà més gran, Joan, nascut el 1913, i una germana. De la mà del 
seu pare ja freqüentava amb onze o dotze anys el local de la CNT local, al carrer Jacint Ver-
daguer. De petit va patir poliomielitis, que el va convertir en discapacitat. Vivien al carrer de 
l’Església, 40, i va ser alumne de les Escoles Públiques de la plaça Nova. A causa de la seva 
disminució física, no va ser mobilitzat per anar al front, però es va oferir com a voluntari i fou 
destinat a les ofi cines de l’Hospital Militar de Vilafranca (Alt Penedès). Es va exiliar a Franca 
i va romandre fi ns a la seva mort en aquest país, als 91 anys. Va ser enterrat al cementiri de 
Lucé (al Departament de l’Eure et Loir), on havia residit els darrers anys de la seva vida. Les 
seves memòries les va facilitar a Marcel Gabarró i Pallarès i aquest me’n va lliurar una còpia. 

Així recordava els esdeveniments dels Fets de Maig de 1937: 

"A Sant Sadurní teníem [es referia als anarquistes de la CNT] la sensació que estàvem tornant 
a viure els primers dies de l’alçament militar del 18 de juliol de 1936, però encara més advers, 
perquè havíem d’estar atents a dos fronts, amb menys personal disponible. Dos fronts: a la 
pròpia rereguarda contra la txeca russoespanyola, i contra els franquistes. En realitat, allò que 
més diferenciava el 18 de juliol de 1936 i el 3 de maig de 1937 era que en aquesta segona ocasió 
els milicians no sortíem de cal Guineu, sinó de la torre de cal Mota, i anàvem sense la granota 
característica, amb roba corrent de carrer […]. Un cop vàrem tenir controlats els quatre accessos 
a la població, vàrem anar a fer una visita de cortesia a la seu del PSUC, a cal Formosa del carrer 
Cavallers. Els qui hi vàrem trobar no van oferir cap mena de resistència a la inesperada visita. 
Vàrem escorcollar l’immoble i la requisa va resultar molt positiva, tot i que havent passat tant 
temps des d’aleshores no pugui ser del tot precís: vuit mosquetons, tres caixes de bombes i 
alguna pistola. Estaven tan segurs d’ells mateixos que no van tenir la prevenció d’amagar-ho tot 
en una casa particular […]. Vàrem sortir del local sense molestar a ningú, però els caps havien 
desaparegut i s’havien amagat a la Pedrera de Barcelona. Uns dies abans, amb grans cartells 
publicitaris que es van enganxar a les parets del poble, havien difós la consigna Les armes 
llargues, al front. Però, i les seves? Les seves les tenien a la rereguarda preparades per a l’endemà 
de la contrarevolució, una juguesca molt suada per a nosaltres que ja l’havíem llegit infi nitat de 
vegades als llibres d’història de la revolució russa."
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Joan Casanovas i Maristany 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1890 – Valràs Platja, França, 1942) 

Dibuix de Joan Casanovas Maristany, d’autor desconegut, realitzat durant el seu darrer exili a França. FONS 

DE L’AUTOR, CEDIT PER JOAN CASANOVAS I CUBERTA.
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Amb motiu de la presentació del llibre de Joan Casanovas i Cuberta dedicat al seu pare, 
que portava per títol Joan Casanovas i Maristany, President del Parlament de Catalunya, 

editat el 1996, l’autor em va comentar que aquesta obra biogràfi ca havia nascut de fet el 23 
d’abril de 1977 a Sant Sadurní d’Anoia, quan l’Assemblea de Catalunya local hi va organitzar 
un acte d’homenatge a la fi gura del seu pare. Va afegir que el va acabar de convèncer 
el parlament que jo vaig fer en aquella ocasió, però no em va aclarir si va ser perquè jo 
l’hagués motivat quan hi vaig reivindicar el personatge... o perquè en algun moment de 
la meva intervenció es va adonar que em quedava a mig camí i ignorava bona part de la 
història i de l’obra de Joan Casanovas i Maristany. El cas és que entre 1977 i 1996 el seu 
fi ll es va dedicar a recopilar els textos que el pare havia anat escrivint i arxivant a l’exili de 
Valràs Platja (França) entre juliol de 1940 i la seva mort, el juliol de 1942, tots ells relatius 
a l’activitat política que havia exercit a Catalunya. Aquesta és l’obra de la qual s’han extret 
alguns fragments que il·lustren aquesta fi gura política local de primer nivell. 

Joan Casanovas Maristany era fi ll de Modest Casanovas Romeu (1859–1926) i Júlia Ma-
ristany Oliver (germana de Pere Grau Maristany Oliver, comte de Lavern per designació 
reial) i nét de Joan Casanovas Prats (1831–1910). Pare i avi van ser alcaldes de Sant Sadurní, 
vivien a la plaça Nova i tenien la hisenda agrícola familiar a cal Milà de la Roca, de Lavern 
(Subirats). Va cursar els estudis primaris a les Escoles Públiques de la plaça Nova, a tocar de 
casa seva; després va estar set anys intern als Escolapis de Sarrià i va cursar els estudis de 
dret a la Universitat de Barcelona, on es llicencià de 7 de març de 1912. Després, es doc-
torà a Madrid. Va exercir d’advocat en el prestigiós bufet barceloní de Bertran i Musitu, i el 
1919 va resultar elegit diputat provincial per a la Mancomunitat de Catalunya pel districte 
Igualada-Penedès. El 19 de març de 1931 va constituir Esquerra Republicana de Catalunya, 
juntament amb Francesc Macià i Lluís Companys. Va ser conseller en dos governs de la 
Generalitat republicana i president del Parlament de Catalunya. A la tercera ocasió s’exilià 
defi nitivament a França a fi nals de març de 1938 i ja no va tornar a Catalunya. 

En la seva intervenció en el míting celebrat al Gran Price de Barcelona el 6 de setembre 
de 1936 va manifestar: 

"La primera victòria de la guerra, la vàrem tenir el dia 19 de juliol. La victòria la varen obtenir 
totes les forces democràtiques i totes les forces obreres de Barcelona en una coincidència espon-
tània i entusiasta. L’Esquerra era al poder, i sabia que sense l’ajut de les organitzacions obreres, 
sense l’entusiasme popular al seu costat, no podia triomfar; però les organitzacions sindicals 
també sabien que sense el Govern de Catalunya amb el seu prestigi, sense el Govern de Catalu-
nya amb els seus instruments, sense el que signifi cava això, tampoc no podien triomfar. I aques-
ta coincidència espontània i entusiasta de les institucions nostres nascudes de l’entranya del 
nostre poble, sensible a l'hora històrica, ens donà la primera victòria, la victòria del 19 de juliol. 
Les forces vençudes eren les peces fonamentals del feixisme; els privilegis i l’obstinació resistent 
de la plutocràcia; eren l’odi a Catalunya i a la seva autonomia que porten inscrit totes les bande-
res dels rebels, i eren el fanatisme religiós capitanejat per una clerecia inferior i poc evangèlica."

"I tenim la guerra; tenim la guerra, que pot ésser llarga i que és dura. Però jo sóc optimista; tinc 
tota l’ànima i l'esperit confi ant en la victòria. Ells no tenen aquesta coincidència a què em referia 
suara; sols tenen el lloc que trepitgen i dominen per la força. Però ah!, una guerra s'ha de fer 
—ho deia dies enrere, en dirigir-me per primera vegada des del Govern al poble de Barcelona— 
amb les regles i els mètodes de la guerra; en afers de tàctica, no hi pot haver dogmatisme. 
Hem de lluitar en el terreny a què ens han dut les altres forces. Nosaltres ens barallem contra 
un exèrcit que, en conjunt, és regular; nosaltres, doncs, hem de militaritzar, hem de cohesionar, 
hem de d’utilitzar les nostres milícies perquè en surti aquest exèrcit del poble a què suara al·ludia 
l’alcalde de Barcelona, dirigit i comandat per caps que sàpiguen i tinguin tots els atributs i tots 
els coneixements de la tècnica."
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Maria Josep de Chopitea i Rossell
 (nascuda a Barcelona el 1915)

Targeta d’identificació expedida el 6 de novembre de 1939 pel Servicio de Emigración de México corresponent a l’asilada 
política Maria Josep de Chopitea i Rossell. S’hi indica que havia nascut el 1918, quan en realitat va néixer el 12 de novembre de 
1915. No tenia, per tant, 20 anys, sinó que li faltaven sis dies per complir-ne 24. Segona observació: s’indica que la seva alçada 
era d’1’20 m, però algunes persones que la van tractar en vida a Mèxic la feien una mica més alta. Tot i això, era tan menuda que 
el seu pare l’anomenava Pitusa i el seu xicot Garbancito. En tercer lloc s’assenyala que la seva residència era a París, on només 
havia estat de pas una temporada; i finalment obvia indicar cap membre proper de la seva família, com si no existissin ni el seu 
pare, ni la seva mare, ni la seva germana. Potser el fet que el primer residís a Suïssa i les dues dones a Barcelona la va fer decidir 
a no incloure’ls a la fitxa. IMATGE DEL FONS DE L’AUTOR, FACILITADA PER HELENA BUFFERY.

Quan el 19 de setembre de 1936 els membres del Comitè de Milícies de Sant Sadurní van afusellar 
al pont de Lledoner (Vallirana, Baix Llobregat) el propietari de la hisenda d’Espiells, Josep Maria 

Rossell i Domènech, farmacèutic solter de 50 anys i sense descendència, la seva germana Mercè va 
esdevenir l’hereva de facto d’aquesta casa pairal. Mercè Rossell i Domènech (Vilafranca del Penedès, 1889 
- Barcelona, 1983) havia tramitat i aconseguit l’anul·lació del seu matrimoni amb Manuel de Chopitea 
Castelló (Barcelona, 1880 - 1951) per adulteri continuat i se n’havia distanciat des del 1924. El matrimoni 
havia tingut dues filles, Mercè de Chopitea i Rossell (nascuda el 1912) i la seva germana Maria Josep, tres 
anys més jove. En iniciar-se la Guerra Civil, la mare i la filla gran van fugir de Barcelona i es van establir a 
València, mentre la petita hi va romandre per protegir el domicili familiar. A mitjans de 1938 ja treballava de 
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telefonista al Majestic Hotel Inglaterra del passeig de Gràcia de Barcelona, on el Comissariat 
de Propaganda de la Generalitat hi allotjava els periodistes i corresponsals internacionals, 
així com personalitats polítiques identifi cades amb la causa republicana. Fou allí on Maria 
Josep va conèixer i es va enamorar del cònsol general de Mèxic a Barcelona, Luis Octavio 
Madero, el Güero. Amb ell va emprendre la retirada el 24 de gener de 1939, dos dies abans 
de l’ocupació de Barcelona per les tropes franquistes, en direcció a França. D’allí es van 
desplaçar a Mèxic, on es van casar i on ella va arrelar. El matrimoni no va funcionar a causa de 
l’alcoholisme de Madero. Maria Josep de Chopitea va escriure una novel·la autobiogràfi ca 
sobre aquesta aventura titulada, Sola, que es va publicar a Mèxic DF el 1954. Maria Josep 
de Chopitea mai no va tornar a Espanya i va morir a Mèxic en indret i data desconeguts.

Així recordava a la seva novel·la la fugida de Barcelona :

"Vam sortir de Girona en direcció a Figueres. José Carlos [nom inventat que corresponia al 
del cònsol mexicà Luis Octavio Madero] va intentar conduir ell l’automòbil, però tenia més 
difi cultats encara que Felipe [el xofer] i va desistir. Amb moltes difi cultats vam poder arribar. Les 
notícies eren pitjors; a Barcelona els canons i les metralladores ja havien callat per sempre, les 
esquadretes d’avions enemigues passejaven el seu triomf, volant superbes sobre la ciutat; i les 
primeres divisions franquistes van ocupar el Tibidabo i Montjuïc. Barcelona va caure el dijous 26 
de gener a la tarda. Des de l’Empalme fi ns a Girona els mortífers vols de metralladores, a tocar 
del terra, es succeïen amb aterridora freqüència, encertant al blanc sobre les carreteres plenes 
de fugitius indefensos. Vàrem saber que a Figueres estava reunit el Parlament de la República 
Espanyola. També que a Olot s’instal·larien provisionalment el Govern i el Parlament de 
Catalunya, ja que en aquella població s’hi trobava una gran majoria de diputats del parlament 
català i consellers de la Generalitat. Figueres presentava un aspecte impressionant. Centenars de 
dones i soldats, vells i nens, amb les marques de la fam a les cares, s’amuntegaven sota els ponts, 
a les places públiques i en els encreuaments de carreteres. Les cares d’aquella gent em feien por. 
Tenien els solcs profunds del drama intern refl ectit a les seves cares, pàl·lides i afi lades, i en la 
mirada àvida i desorbitada de les seves parpelles vidrioses. Figueres no era la ciutat alegre i neta 
que havia conegut en companyia del meu pare."

"Com que no trobàvem benzina enlloc vàrem estar un dia aturats. Els comentaris ens 
turmentaven encara més. Mataró, Granollers i altres ciutats, una darrera l’altra, anaven 
caient sense resistència. L’enemic era l’amo de la carretera del litoral per on nosaltres 
havíem escapat […]. I a córrer una altra vegada. Frisàvem per arribar a la frontera. Per 
la carretera es veien caravanes de milicians sense armes, amuntegats en els vehicles, des 
d’una tartana fins a un automòbil del darrer model. La majoria anaven a peu, arrossegant-
se i encorbats pel pes de l’angoixa. ¡Res tan depriment com assistir a l’espectacle d’un 
exèrcit derrotat i contemplar l’èxode d’un poble aterrat! En una rasa, a una banda de la 
carretera, paria una dona mentre d’altres l’ajudaven. Els vianants, sense aturar-se, miraven 
respectuosament el naixement d’una nova vida enmig de la tragèdia. Per Agullana va 
passar una camioneta carregada de baguls. A sobre hi anaven mossos d’esquadra amb 
els seus típics uniformes de color blau i les gorres ribetejades en vermell. Anaven proveïts de 
mosquetons, cartutxeres i corretjam i calçats amb les seves característiques espardenyes de 
cintes negres entortolligades als turmells. Aviat va córrer la veu que els baguls contenien, tal 
vegada, part dels arxius de la Generalitat de Catalunya. Una dona cadavèrica demanava 
auxili xisclant i aixecant una criatura de dos o tres anys per sobre el seu cap. La camioneta 
es va aturar en un solc de la carretera i va ser aleshores quan ella va intentar pujar-hi, però 
unes mans rudes la van rebutjar. Aleshores va llençar la criatura sobre els paquets de la 
camioneta dient-li al mosso que la va caçar al vol: 

–Porteu-lo a França. Si puc arribar-hi, ja el sabré trobar. 

La camioneta va desaparèixer i la dona es va perdre en la llunyania, amb els seus cabells a l’aire, 
com una bandera esfi lagarsada."
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Josep Esteva i Ràfols 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1918 - 1992) 

Josep Esteva i Ràfols, a l’esquerra de la imatge cobert amb una gorra passamuntanyes, en actitud bel·ligerant, 
junt amb dos companys de l’exèrcit republicà, en el front d’Aragó i en una data indeterminada. Amb els 
punyals a les dents, els altres dos soldats encara es mostren més agressius. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, 
CEDIDA PER JOSEP ESTEVA I VENTURA.
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Fill de Josep Esteva i Rovira i Carme Ràfols i Puig. El matrimoni va tenir, a més, tres fi lles, 
Maria, Angeleta i Elvira. Les seves memòries abracen des de la incorporació voluntària 

al front d’Aragó el 6 de novembre de 1936 fi ns que va ser llicenciat el 19 de maig de 1943, 
després de complir el servei militar obligatori. En total, sis anys, sis mesos i tretze dies. Es 
tracta, per tant, d’un dels relats més extensos i en els quals hi ha més vivències de la Guerra 
Civil i de la postguerra. Després va treballar de pagès, a les bòbiles del Serra i del Mota i, 
fi nalment, a les caves del Marquès de Monistrol. Es va casar amb Teresa Ventura i Soteras i 
van tenir tres fi lls, Josep, Francesc i Jaume. 

Aquest és un fragment de la crònica que va escriure sobre els esdeveniments de 
principis de 1937 al front d’Aragó: 

"L’enemic se’ns va acostar (forces mores i del tercio) i quan els vàrem preguntar la contrasenya 
perquè havíem escoltat uns passos, van respondre: Lirios blancos. Molts ens vàrem alçar en 
escoltar la veu, creient que es tractava d’una patrulla lleial d’observació, i no vàrem fer-
ne gaire cas, però la nostra sorpresa va ser enorme quan es van apropar cridant “¡Arriba 
España!” i se’ns van tirar a sobre amb bombes de mà i baionetes. L’amic Víctor Ros, que 
portava la llitera, i que hi estava ajagut, va resultar miraculosament il·lès, ja que la llitera va 
quedar destrossada. Allí va caure un soldat milicià, va resultar ferit també l’amic Tres Perets, 
que va morir immediatament, així com d’altres efectius de la Malatesta, que havien iniciat 
un contraatac amb moltes forces. Hi va haver lluita tota la nit. Van arribar dues companyies 
de guàrdies republicans (civils) sota les ordres d’un comandant, i mentre els milicians ens 
retiràvem al punt de sortida, Almonacid de la Cuba, ells i el Regimiento del Almansa van 
continuar lluitant en aquella serra. Els soldats ens retiràvem perquè no teníem bones armes 
automàtiques ni morters i per fustigar l’enemic i provocar-li moltes baixes." 

Sobre les peripècies de l’11 de març de 1938, també al front d’Aragó, va escriure : 

"Junt amb altres companys, ens vàrem desentendre de les motxilles i les mantes i vàrem arrencar 
a córrer en direcció a un petit barranc que teníem a uns quatre-cents metres, mentre tres o 
quatre moros a cavall ens perseguien mentre disparaven. Vàrem arribar al barranc just en el 
moment en què els cavalls se’ns tiraven a sobre. Vàrem llançar-nos daltabaix del torrent amb 
un salt formidable d’uns sis metres. Com que no teníem alternativa, vàrem preferir 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 de les bardisses 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 encara no havien mort."
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Joan Formosa i Estragués 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1920 - 2014)

Joan Formosa i Estragués fou un dels soldats sadurninencs de la lleva del biberó. També les seves memòries 
són testimoni de les peripècies viscudes durant la Guerra civil i l’exili. La fotografi a, però, correspon al 1944, 
quan el van obligar a fer el servei militar obligatori enquadrat en l’Exèrcit espanyol. FOTO DEL FONS DE 
L’AUTOR, CEDIDA PER MARIA FORMOSA ESTEVA.
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Va escriure les seves memòries de la guerra, de l’exili i del retorn a casa quan es va jubilar de la seva 
empresa de cava i me les va lliurar personalment, a excepció d’un parell de capítols que em va facilitar 

la seva filla Maria. Joan Formosa era un minyó de muntanya (boy scout) que, en declarar-se la revolució 
el 1936, s’afilià a les Joventuts Socialistes Unificades, la branca juvenil del PSUC. Abans d’incorporar-
se al front, treballà de comptable a Vilafranca, al Departament de Transports, com a funcionari de la 
Generalitat republicana. El maig de 1938 fou enviat a Sant Martí Sesgueioles juntament amb altres reclutes 
sadurninencs de la lleva del biberó. A causa de la seva filiació, el destinaren en qualitat de comissari polític 
primer a la 27ª Divisió de l’Exèrcit Popular i més endavant al 18è Cos d’Exèrcit. Finalment s’incorporà a la 
Secretaria d’Organització de l’Exèrcit de l’Est.

S’exilià a França el febrer de 1939, amb divuit anys, i fou reclòs als camps d’internament d’Arles, Amélie les 
Bains, Saint Cyprien, Le Barcarés i, finalment, Argelès sur Mer. Ingressà a la 129 Compagnie de Travailleurs 
Étrangers, al gran complex militar francès de Miramas - Saint Chamas, una immensa factoria on 60.000 
obrers produïen pólvora i dinamita per a l’exèrcit alemany. Es repatrià voluntàriament el 1941 i, després de 
ser ingressat a la presó de Figueres, va ser enviat al camp de concentració de Reus, d’on va sortir castigat cap 
a Algeciras (Cadis), al batalló de treballadors número 2, el qual es dedicava a la construcció de carreteres. 
D’Algeciras fou enviat a Cerro Muriano (Còrdoba), on treballà en la creació d’un camp d’instrucció militar, 
i va ser aquí on es contagià de la febre palúdica. Sortí de Cerro Muriano i llavors l’obligaren a fer un servei 
militar obligatori d’infàmia. 

Era l’any 1945, quan, després de la guerra, de l’exili, dels camps de treball a França i Espanya i de la mili, 
tornà a casa seva. Havien passat set anys. El cas de Formosa és el de tants i tants xicots idealistes que s’afi-
liaren a les Joventuts Socialistes o a les Joventuts Llibertàries de la CNT disposats a convertir en realitat les 
grans esperances laiques del segle XX –que ara, ja en el segle XXI, no arriben ni a la categoria d’il·lusions– i 
que només amb disset o divuit anys ja eren al front defensant els seus ideals. Ateneuista de tota la vida, 
col·laborà en la primera etapa de Ràdio Sant Sadurní com a corresponsal esportiu. El 1979, quan se ce-
lebraren les primeres eleccions municipals democràtiques de la segona meitat del segle XX, Formosa 
acceptà integrar-se a la candidatura socialista i va ser regidor d’Hisenda de l’Ajuntament fins al 1983.

Els seus pares, Jaume Formosa i Gibert i Eulàlia Estragués i Ferrés, de ca la Sió del carrer de l’Ensenyança, 3, 
havien tingut a més una nena, a qui van posar el nom de Maria, dos anys més jove que el Joan. Es va casar 
amb Paquita Esteva i Pi i van tenir quatre fills: Jaume, Encarnació (que va viure només tres dies), Joan i Maria. 

Els darrers dies de maig de 1938 es trobava prop del poble de Mafet (Urgell): 

"Hi havia un flux i reflux de camions, de combatents, de canons de tots els calibres que eren ben visibles i que no 
auguraven, segons el parer dels veterans, cap festa ni tampoc cap castell de focs. Ans al contrari, era un adverti-
ment de mal averany per a 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 comanda-
ment de la Divisió emplaçada a la Foradada [...]. Una acció era imminent. La nit era clara. A trenc d’alba aquella 
pau sobre la qual fins aleshores dissertàvem en una matinada més aviat fresqueta fou bruscament sacsejada, 
il·luminant-se el cel per l’esclat de bombes. L’artilleria féu trontollar la terra sota els nostres peus i poc després era 
la infanteria que, sortint de les seves 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 amb les seves vides els pecats 
d’altres, en una guerra imposada, no volguda [...]. Quatre dies de lluita intensa, un reguitzell de baixes [...]. S’aca-
bava 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 Heinkels, ara el Junkers, ara els rates, els mosques, els bredes, 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’Apocalipsi."
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Pere Frigola i Casellas
(Cassà de la Selva, 1897 - Caldes d’Estrac, 1966), l’hermano Buenaventura María 

L’hermano Buenaventura Maria amb els seus alumnes del Col·legi Sant Josep, després de la Guerra 
Civil. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR.
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E l jove gironí Pere Frigola i Casellas es va convertir en Buenaventura María quan esdevin-
gué un membre de l’orde religiós francès dels Germans de Sant Gabriel (o gabrielistes). 

Els seus pares es deien Jaume Frigola i Frigola i Maria Caselles i Torrent. Durant la República, 
exercia de director del Col·legi Milà i Fontanals de Sant Sadurní (l’antic Col·legi Sant Josep), 
del carrer de l’Hospital, número 11, i a les seves memòries va relatar les vicissituds que va 
patir des del 16 de maig fi ns al 17 d’agost de 1936, quan va fugir de Barcelona en vaixell en 
direcció a Marsella (França). Es nota que les va escriure (en castellà) anys després dels fets, ja 
que extemporàniament titlla els revoltats el juliol de 1936 de comunistes, marxistes i rojos, 
en uns moments en què encara no hi havia cap circumstància que justifi qués aquesta ter-
minologia de caràcter feixista. En tots cas podrien ser considerats anarquistes. Estan escrites 
amb un to èpic i amb referències evangèliques i bíbliques que cal també situar en el temps, 
tenint en compte la personalitat religiosa del seu autor. Es van publicar el 1972 a la revista 
San Gabriel, 1966-1968 i se me’n va lliurar un exemplar el 1979 amb motiu del comiat de Sant 
Sadurní dels Germans Gabrielistes. Després de la guerra, l’hermano Buenaventura María ha-
via tornat al poble per exercir altra vegada de director del mateix col·legi religiós, el qual va 
recuperar el nom de Sant Josep. 

En aquest fragment de les seves memòries relata la situació dels primers dies de la 
revolució a Sant Sadurní, que ell va viure des del seu amagatall de cal Fonso: 

"Por mi parte, iniciaba una serie de noches blancas, terrorífi cas, pues mis habitaciones daban a 
la plaza de la alcaldía donde se armaba un alboroto de infi erno: los milicianos andaban medio 
borrachos; era la fi ebre antes de la hemorragia; gritos de alegría de la chusma sovietizada, 
ávida de sangre, aullidos de fi eras sobreexcitadas a la vista de una presa indefensa, amenazas 
de criminales sedientos de sangre; rechinamiento de dientes de endemoniados que pretendían 
llegada la hora de pedir cuentas a Dios y a sus Santos." 

Un altre fragment del seu diari, en el qual comenta les intervencions radiofòniques 
del sanguinari i despietat general franquista Queipo de Llano, que escoltava cada dia 
embadalit des del seu refugi, contribueix a retratar les simpaties d’aquest religiós: 

"¡Ah! la deliciosa charla radiofónica del General Queipo de Llano! ¡Cuántos alientos infundía en 
el ánimo de los españoles! Todos le esperaban con impaciencia y pronto con delirio. ¡Tan necesa-
ria se la tenía para reponer la confi anza en las almas decaídas! La gente honrada que esperaba 
contra toda esperanza no hubiera nunca querido perder, por cualquietr motivo que fuere, una 
charla del afamado y glorioso General. Durante todo el dia siguiente, con la máxima discreción, 
se transmitían de boca en boca los decires del Jefe pronunciados la víspera."
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Joan Montagut i Forns
(1922 - 2003)

Joan Montagut i Forns es va exiliar a França amb només 16 anys i va ser empresonat als camps de concentració 
de refugiats civils i militars de la platja d’Argelers i de San Cebrià. Pocs dies després el van retornar a Espanya 
a través de la frontera d’Hendaia. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER JOAN MONTAGUT ANTOLÍ.
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L’alcalde republicà Napoleó Montagut i Duran, casat amb Joaquima Forns i Torelló, va 
tenir dos fi lls, Octavi i Joan, nascut aquest el 19 de juliol de 1922, que vivien al carrer 

de Sant Antoni, 17. A principis de la segona meitat del mes de gener de 1939, després 
de la caiguda de Tarragona en poder de les tropes nacionals, Joan Montagut es trobava 
amb el seu pare a la zona de l’Ordal (Alt Penedès) construint fortifi cacions per intentar 
aturar les tropes franquistes que avançaven per la carretera que, des del sud, comunicava 
amb la capital catalana. Per culpa d’un malentès amb el seu pare, es va retirar amb els 
refugiats republicans en direcció a la frontera francesa, i acabà, com tants d’altres, als 
camps d’internament de les platges d’Argelers i Sant Cebrià (a la costa mediterrània del 
Departament dels Pirineus Orientals). A causa de la seva edat, va ser repatriat al cap de 
pocs dies a través de la frontera d’Hendaia. Quan van empresonar el seu pare, Joan i el seu 
germà van anar a viure amb la seva mare al carrer de Provença, davant mateix de la Model. 
A l’hora de fer el servei militar obligatori va ser destinat a Melilla. Després, va treballar de 
forner a la pastisseria del seu oncle, precisament on havien detingut el seu pare, i més tard 
va ingressar d’ordenança a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, on, amb el pas 
dels anys, va arribar a exercir de director d’ofi cina. Es va casar amb Montserrat Antolí i Royo 
i van tenir tres fi lls: Teresa, Montserrat i Joan. 

La seva fugida de Barcelona en direcció a la frontera francesa la recordava així: 
"La carretera anava plena de gom a gom i ja sentien les canonades. Quan apareixien els 
avions bombardejant i metrallant, tothom corria pels camps. Recordo que mentre fugia, 
a estones dalt d’un camió i d’altres a peu, observava els cossos inflats i abandonats de les 
víctimes dels dies anteriors. Devíem anar molt ràpid, ja que a mesura que ens allunyàvem 
tot esdevenia més tranquil. Quan hi vàrem arribar, Figueres era un garbuix de soldats, mili-
cians i civils. Jo anava amb un altre xicot i ens vàrem instal·lar en una fonda abandonada, 
on vàrem poder dormir després d’uns dies de camí. L’endemà, quan vàrem arribar a Pont de 
Molins, vàrem observar com una gernació estava assaltant un magatzem d’intendència, 
d’on ens vàrem emportar tabac, pots de llet, xocolata, mongetes, arròs... Ja teníem menjar 
per un dies. Seguint el camí, vam anar a parar a un poble que es diu Biure, on vam passar la 
nit, i l’endemà, carretera enllà, en direcció a la frontera."

"La carretera estava plena de gent que avançava a banda i banda de l’asfalt i de vehicles aturats 
(carros, camions, cotxes, autocars...), perquè no els deixaven entrar a França. Un cop vàrem 
travessar la frontera a peu vigilats pels gendarmes, ens obligaren a desprendre’ns de tot el que 
portàvem i es van crear unes piles immenses de fusells i pistoles requisades. A empentes ens van 
fer seguir la carretera, vigilats ja per moros i senegalesos. A l’arribar al Voló, ens van separar els 
homes de les dones i els nens, i a mi em van prendre per un adult. Quan vàrem arribar a la platja 
d’Argelers ens vàrem adonar que hi havia milers i milers de persones. Bé, això de persones és 
un dir, perquè semblàvem homes primitius estirats a la sorra i tapats, els més afortunats, amb 
una manta. Feia un fred que pelava i no ens podíem escapar, ja que estàvem rodejats per uns 
senegalesos muntats a cavall."

"L’endemà van instal·lar unes fonts de les quals sortia aigua completament salada que per a 
rentar-te ja servia, però quan la bevies era com una purga que t’obligava a córrer de seguida 
cap a primera línia de mar, que és on fèiem les necessitats. Si deixaves una peça de roba sobre 
la sorra de la platja, veies que es movia sacsejada pels polls que arrossegàvem. Tot i la vigilància 
dels moros i dels senegalesos, varen rodejar el camp amb fi lferrades de punxes perquè ningú 
s’escapés; i els que ho intentaven no anaven gaire lluny, ja que a tots els pobles de les rodalies hi 
havia també vigilància. Els que detenien fora del camp eren severament castigats."
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El jove Magí Parera Parera a fi nal dels anys trenta o principis dels quaranta del segle passat, després de la Guerra 
Civil. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER MAGÍ PARERA I MONTSERRAT.

Magí Parera i Parera 
(Pas de Piles, Subirats, 1907 - 1993)
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E l diari de guerra de Magí Parera comença el 16 de maig de 1938 i acaba el 23 de gener 
de 1939, l’endemà que les tropes franquistes haguessin ocupat Sant Sadurní. En aquella 

època, el nucli de Pas de Piles (ara desaparegut per la construcció del viaducte de l’AVE) 
pertanyia al terme municipal de Sant Sadurní. Era el gran de tres germans i l’únic noi del 
matrimoni format per Antoni Parera i Torrents i Carme Parera i Casanovas. El seu pare 
treballava les vinyes d’un propietari local mitjançant el sistema de parceria. Entre 1909 i 
1922 va viure amb els seus avis paterns al barri de Can Cartró (Subirats), on assistia a l’escola 
pública de les veïnes poblacions de la Granada i Lavern. Des dels quinze anys, un cop 
reintegrat al domicili familiar de Pas de Piles, col·laborà amb el seu pare en les tasques 
agrícoles. Es va casar a la primavera de 1934 amb Teresa Montserrat i Canals i el primer fi ll 
del matrimoni va néixer el 18 de gener de 1937. El van batejar amb el nom de Magí, com 
el pare. El seu periple durant la guerra el va acabar portant a la batalla de l’Ebre. El 1941 va 
néixer el seu segon fi ll, al qual van posar el nom de Joan. A més del seu diari, Parera va fer 
alguns poemes i dibuixos durant la seva estada als diferents fronts. El 2006, d’acord amb 
la seva família, vaig promoure l’edició íntegra dels textos de Parera en el llibre Del solc a la 
trinxera. Diari de Guerra (1938 - 1939), a càrrec de l’Ajuntament de Subirats. 

El 13 d’octubre de 1938 Parera es trobava al front de Tivenys (a la riba esquerra de l’Ebre, 
al seu pas per la comarca del Baix Ebre), i va escriure al seu diari: 

"Avui he tingut un disgust molt gran. Hi ha un xicot de Terrassa que és camiller de companyia que 
cada dia comunica amb els feixistes. Avui de bon matí ja ha tornat a començar la cridòria. Hom 
era a la xabola del tinent a dibuixar, ja que allà no hi ha ni foscor ni mosques. Han començat a 
parlar-se amb els de l’altra part del riu:

—¿Qué tal, José?
—Bien, ¿y tu, Pedro?
—También. ¿Quieres que nos bañemos?
—Venga.
—No tiréis, que todos somos españoles.
—Vosotros tampoco.

En sentir tot això, no he pogut resistir la temptació de sortir de la xabola. He quedat que no sabia 
si era veritat o bé somiava. De la nostra part, tots els homes a dalt de la trinxera. A l’altra, els 
feixistes també, i anaven apropant-se, amb l’intent de banyar-se. No havia vist mai els altres de 
tan a prop, cara a cara. Què passarà? Una cinquantena d’homes s’han apropat i una veu ha dit:

—No tirar, muchachos, no tirar. Lo sentiría por mi chica. A mi, todo me da igual.
—No tengáis miedo —ha dit un dels nostres—, nosotros también vamos a bañarnos.
—¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Muera la guerra! —deien tots.

Fins i tot jo em penso que he cridat. I ha començat un a tirar-se a l’aigua i un altre i un altre. 
Els que sabien de nedar s’han fi cat riu endins i els que no, amb aigua fi ns al genoll s’han anat 
rentant. El fet és que hi havia a l’aigua i drets a cada part un centenar d’homes entre tots. Això 
ha durat deu minuts, al cap dels quals han començat a sortir de l’aigua uns i altres i a eixugar-se 
amb la tovallola: 

 —Hasta otro día. Adiós —deien ells.
—Salud. D’aquí tres o quatre dies ja hi tornarem —deien els nostres, mig rient.
—¡Viva la paz!
—¡Viva!

Hom diria que això no pot ser. Els homes no som homes. O bé no passa allò, o bé no passa això. 
Encara no havien entrat tots a llurs posicions que ha sonat un tret, i després d’un, dos. Tots hem 
corregut a fi car-nos a la trinxera, nosaltres i ells, i ha començat un tiroteig espantós que ha durat 
més de dues hores. M’he fi cat tan prompte he pogut al meu lloc a dintre del túnel."
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Jeroni Parera i Rosell
(Sant Sadurní d’Anoia, 1910 - Bot, Terra Alta, 1938) 

El soldat nacional Jeroni Parera i Rosell (el més alt) va morir el 2 de setembre de 1938 a Bot (Terra Alta). En 
aquesta foto tenia 28 anys, era solter i pesava 78’5 quilos. L’altre protagonista de la imatge era un company seu 
anomenat Josep Mauri Vilageliu. FOTO DE L’ANY 1938 DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER ROSA MARIA PARERA BOSCH.
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Era l’hereu de cal Jeroni del carrer de Sant Antoni. Jeroni havia estat el nom del besavi, de 
l’avi i del seu pare, Jeroni Parera Figueras, el qual es va casar amb Magdalena Rosell Mir. 

El matrimoni va tenir quatre fi lls: a més de l’hereu, Antoni, Teresa i Angeleta. El 1924 el seu 
pare va començar a elaborar vi gasifi cat que embotellava amb la marca Jeronimus i, des del 
1931, va comercialitzar la marca de xampany Castellblanch. El diari de Jeroni Parera Rosell 
no conté grans relats, però sí el detall minuciós del periple que va seguir des del 30 de juliol 
de 1937 fi ns al 3 de juliol de 1938. Havia desertat el mateix 30 de juliol per incorporar-se 
a l’Exèrcit Nacional travessant la frontera per Coustouges (a la comarca del Vallespir, de la 
regió del Llenguadoc - Rosselló dels Pirineus Orientals) i desplaçant-se després pel sud de 
França fi ns a Hendaia. Des del primer moment el van integrar en el Tercio de Requetés de 
la Virgen de Montserrat.

Així va viure del 12 al 31 de desembre de 1937, mentre es traslladava de la província de 
Sòria a la de Terol: 

"El diumenge 12 quan ens llevem ho trobem tot blanc, és la primera nevada de l’hivern. És 
extraordinari el moviment de trens i camions que es produeix aquests darrers dies. Aquí a Arcos 
ens trobem a la província de Sòria, fa molt fred i el terreny és molt àrid i pobre. No es veu un sol 
arbre fruiter ni cap hort, tot és blat i cereals i les cases es veuen pobres i velles. Després de dinar 
portem les mules a uns corrals que es troben en un turó situat a tres quilòmetres. El 13 torna 
a nevar una mica i hem de netejar i abeurar les mules. A la nit sopem a casa del sagristà i ens 
mengem un conill. El 14 sopem mig conill a casa del mestre del poble. El 15, molt moviment 
d’aviació. Els dies 16, 17, 18 i 19, sense novetat. El diumenge dia 20 no oïm missa i a la tarda 
anem a Medinaceli, que es troba a sis quilòmetres, ens fem fotos davant l’arc antic i comprem 
provisions, ja que el menjar que ens donen és insufi cient. Durant aquests dies ha continuat 
nevant i ha fet molt fred. Avui també hi ha hagut molt moviment d’aviació. El 21 hi ha molta 
boira i ens arriba l’ordre de preparar-nos per marxar. Quan tornem de la muntanya plens de 
fang, ens diuen que se suspèn la sortida i ens posem molt contents […]."

"El 23 és un bon dia per mi ja que a Giralt, Enguix i a mi ens treuen la responsabilitat de les 
mules. Estic de sort. Al migdia i la nit celebrem el Nadal a casa del tio Sotera i quan ja ens havien 
ordenat marxar es torna a suspendre la sortida. El 24 a la tarda per fi  marxem en direcció a 
l’estació de Salinas de Medina, a 1.032 metres d’alçada. Passem la nit de Nadal en un vagó de 
càrrega i sense sopar. El dia de Nadal tampoc esmorzem i passem molt fred. Seguim la ruta en 
tren de Salinas a Calatayud i d’aquí per la línia de València passem per Calamocha. Mengem 
a les tres de la tarda. A l’arribar a Villafranca anem a dormir sense sopar a l’interior d’un vagó. 
Hi ha poc espai i això ens obliga a passar la nit asseguts amb els peus congelats. El 26, sense 
esmorzar, sortim en direcció a Santa Eugenia. Baixem del tren a Cella i comencem a caminar 
sota el bombardeig de l’artilleria enemiga. Cauen a prop molts obusos, es veu molta aviació i 
sentim el soroll de les bateries antiaèries. A les 4 marxem a peu en direcció a Gea, un poble situat 
a 9 quilòmetres de distància. Avui m’han fet assistent suplent dels alferes i he pogut dormir junt 
als ofi cials en un paller. "
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Gabriel Raspall i Culell 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1906 - 1977)

Gabriel Raspall i Culell el 1927 o el 1928, quan feia el servei militar a Infanteria amb la modalitat de quota 
gràcies a la qual es podia reduir el termini obligatori de tres anys a un temps efectiu de cinc o deu mesos, a 
canvi d’aportacions econòmiques de 2.000 i 1.000 pessetes respectivament. Al barret reglamentari de lona 
l’anomenaven chambergo. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR, CEDIDA PER MONTSERRAT RASPALL I VILLAR.
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E l diari de guerra de Gabriel Raspall, que ell titulà Espurnes de la guerra, s’inicià el 30 d’abril 
de 1938 –quan amb 31 anys va ser mobilitzat per anar al front republicà–, i les darreres 

anotacions són del 9 d’agost (en total, 102 dies), si bé devia existir una part que s’hauria 
descosit i extraviat, malauradament, ja que el relat queda penjat al fi nal de la pàgina 160 
de l’original, coincidint amb el canvi de quadernet. Raspall va néixer el 30 de desembre 
de 1906 en una família que posseïa un obrador per a la fabricació de pastes per a sopa al 
carrer de Cavallers, número 13. Ell era el gran de tres germans. Als 14 anys es va traslladar 
a Barcelona per aprendre l’ofi ci de fi deuer, va fer oportunament el servei militar obligatori, 
i quan en tenia 25 es va veure obligat a fer-se càrrec del negoci familiar a Sant Sadurní a 
causa de la mort del seu pare. Es va casar el 1931 amb Mercè Villar i Gené, i el matrimoni va 
tenir dues fi lles, Eulàlia, nascuda el 1932, i Montserrat el 1941. Al fi nal de la guerra es trobava 
amb una forta depressió al camp de concentració de presoners republicans de Cervera, 
d’on va ser alliberat gràcies a les gestions dels seus familiars. Va treballar la resta de la seva 
vida en el mateix negoci, on, el 1950, va començar a fabricar la pasta que va comercialitzar 
amb la marca La Moreneta. 

Això és el que va escriure al seu diari el dimarts 24 de maig de 1938, mentre es trobava 
al poble de Butsènit (situat a la riba del riu Sió, que pertany al municipi de Montgai, a la 
comarca de la Noguera): 

"Després d'esmorzar ve la nostra aviació, comptem més de 30 aparells. En previsió del que es 
pugui esdevenir, ens n’anem a camp obert. Comença el canoneig al front. L'aviació enemiga fa 
acte de presència i comença altra vegada la lluita [...]. A la tarda se senten i vénen 27 aparells. 
Tots són dels nostres. Donen voltes i més voltes sobre les nostres posicions durant una llarga 
estona. Vénen més avions. Quan l'aviació es retira, torna el canoneig. Ens n’anem al poble i, 
quan fa poc que hi som, sentim unes fortes explosions més a la rereguarda. Seguidament veiem 
cinc aparells enemics. Els antiaeris funcionen i els veiem clarament. Ve la calma al cel i torna el 
canoneig. Ja hi estem acostumats. Hores després, tornem a sentir els antiaeris i veiem quinze 
aparells enemics que travessen les nostres línies esquivant els trets. No llencen cap bomba. De 
sobte apareixen tres o quatre esquadretes de la nostra aviació (en total, més de 25 aparells). De 
tant mirar al cel tota la tarda, ens fan mal els ulls. El dia és molt clar. Després d'un altre combat 
aeri, altra vegada la calma i de nou el canoneig."
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Jordi Solà i Sabater 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1920 - Barcelona, 1997) 

Caricatura de Jordi Solà i Sabaté (en primer terme) dibuixada per ell mateix, en la qual se’l veu amb el seu 
germà. FONS DE L’AUTOR.
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Les memòries de la seva estada al front, Jordi Solà les va acabar d’escriure l’any 1982 i les 
va titular Sense novetat al front. Aventures i desventures d’un trinxeraire del 41. Les va regalar 

als seus companys supervivents de la lleva del biberó en un sopar de retrobament que se 
celebrà a Capellades (Anoia) el 3 d’octubre d’aquell any i me’n va lliurar personalment una 
còpia al despatx de l’Alcaldia de Sant Sadurní. Comencen amb la mobilització de la seva 
lleva del 41 (27 i 28 d’abril de 1938) i acaben al fi nal de la guerra, al camp de concentració 
de presoners republicans de Santander. El relat més dramàtic és l’afusellament del seu 
company Josep Barberan i Segura pels companys del seu propi batalló, el 7 de maig de 
1938, davant el cementiri de Sant Matí Sesgueioles (Anoia). La seva família, de cal Fonso 
de la plaça de la Constitució, número 9, tenia un establiment comercial a la planta baixa 
destinat a pastisseria, adrogueria i queviures, molt popular a l’època. El matrimoni format 
per Ildefons Solà i Esteva i Maria Sabaté i Jorba va tenir cinc fi lls, tots nens, i Jordi va ser 
el quart. Va treballar de pastisser a Barcelona, on s’establí, i de funcionari de l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat. Va romandre solter i els darrers anys de la seva vida visqué a la Casa dels 
Avis de Sant Sadurní.

Així explicava l’afusellament de Josep Barberan: 

"Al cabo de un rato vino un sargento y acompañado del centinela nos acompañó a la calle 
donde encontramos formados doce fusileros en dos fi las 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 
Sesgueioles 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. Además poco más importaba marcar el paso o no en aquellas 
circunstancias. Al fi nal llegamos al cementerio. Al fi nal de una era muy grande que había delante 
del cementerio estaban esperándonos, debidamente formadas, todas las compañías del 
batallón. Los fusileros se colocaron en línea 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 fi la (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 quería 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 Barberan. Entonces yo, de una manera impulsiva, no se por qué, 
grité ¡soy inocente!"
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Adjutori Varias i Gabarró 
(Sant Sadurní d’Anoia, 1911- Torrelameu, la Noguera, 1938) 

Adjutori Varias i Gabarró mirant pel balcó del despatx on treballava, a Barcelona. Va morir al front l’11 d’agost 
de 1938, quan un obús enemic va impactar contra el camió en el qual junt amb altres companys es retirava 
de la primera línia del front a Torrelameu (la Noguera). FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PER FRANCISCO VARIAS 
GABARRÓ.
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Nascut el 8 de febrer de 1911 en una família molt religiosa. El domicili familiar –en el 
qual convivien els pares, Ramon Varias i Solà i Teresa Gabarró i Farreras, el seu germà 

petit, Francisco, i els avis paterns– es trobava al carrer de Sant Antoni, número 30 (a l’actual 
número 84). Des de molt jove se li van manifestar les seves aptituds poètiques i literàries i 
la seva fervent espiritualitat i acusat misticisme, més propis d’un clergue que d’un laic. Es va 
afi liar a la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC) i esdevingué secretari personal de 
Manuel Raventós i Fatjó, de can Codorniu. El 15 d’octubre de 1937 va emprendre l’aventura 
de desertar en el moment en què se l’havia mobilitzat per anar al front, passà a França i 
d’allí s’incorporà a l’exèrcit nacional a través de la frontera d’Hendaia. El seu diari de guerra 
s’inicia el 9 d’octubre de 1937 i acaba el 10 d’agost de 1938. L’endemà va morir a Torrelameu 
(la Noguera) quan un obús enemic va explotar contra el camió en el qual, junt amb altres 
companys, es retirava de la primera línia del front. El seu cadàver va ser enterrat al cementiri 
d’Albesa. Els seus textos i poemes delaten una personalitat molt imbuïda de la religió i 
la moral cristiana, que cal contextualitzar per no caure en una valoració excessivament 
esbiaixada. Quan el seu germà petit, Francisco, nascut el 1915, em va lliurar personalment, 
als anys vuitanta, tot el llegat literari del seu germà difunt (dietaris de guerra, poemes, 
articles d’opinió, refl exions morals i cristianes, postals i correspondència tramesa i rebuda...), 
em va demanar que procurés donar-ho a conèixer als veïns de Sant Sadurní sense cap 
mena de restricció. Malauradament la majoria dels qui l’havien conegut ja han mort sense 
poder llegir-ho, la qual cosa no treu que a les noves generacions els pugui interessar. Tot el 
llegat d’Adjutori Varias es troba dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès en el fons que 
porta el seu nom. 

El 10 de gener de 1938, Adjutori Varias, a la ciutat de Terol, anotava 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:

"Avui a les 7.30 ens fa aixecar de pressa el primer obús d’artilleria roja. Comença un fort bombar-
deig 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 al 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 el sergent Esquiroz de la Primera Companyia. Cada dia resem el rosari a la xabola 
[...]. Comença el matí amb un bombardeig de La Muela per part de l’enemic. Per tot el demés 
per ara fi ns 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 el tinent Joaquín Calvo de 
la Primera Companyia i 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 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."
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Francisco Viladoms i Sabaté
(Sant Sadurní d’Anoia, 1911 - Chihuahua, Mèxic, 1987) 

Francisco Viladoms Sabaté durant els primers anys de la Segona República. DIBUIX DIGITAL A PARTIR D’UNA 
FOTO MOLT DETERIORADA DEL RETRATISTA IGUALADÍ JAUME FONT I RIBERA, DEL FONS DE L’AUTOR. CEDIDA PER 
NATURA VILADOMS BRIQUETS.
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E ls seus pares eren Josep Viladoms i Ferrer i Maria Sabaté i Elias i vivien al carrer de Sant 
Antoni. Francisco era el petit de tres germans —els altres es deien Maria i Artur—, els 

quals van quedar orfes de mare el 1916. Va fer la primera comunió als deu anys; als catorze, 
al fi nal dels estudis elementals, va treballar de manobre; als divuit, de cambrer a Barcelona, 
i als dinou va entrar de peó a can Codorniu de Sant Sadurní. En aquesta època es devia 
afi liar a la Confederació Nacional de Treball (CNT) i freqüentava el local sindical del davant 
de la font del Mingo. El 1931 es va veure involucrat en la vaga de can Codorniu, el 1934 
en els Fets d’Octubre i el 1936 en la revolució. Va ser regidor de l’Ajuntament republicà i un 
dels principals artífexs de la col·lectivització de Codorniu. El 1939 s’exilià a França i d’allí 
viatjà a Mèxic, on arribà a bord del vaixell Mexique el 27 de juliol de 1939. Es va casar amb 
Maria Lourdes Briquets i Estruch, veïna d’Esparreguera, i van tenir una fi lla nascuda a Mèxic. 
Natura Viladoms Briquets va escriure el 2003 les memòries del seu pare que ella va titular 
Caminante. España impregnó la parte más esencial de sus entrañas, México la más íntima de 
su corazón, les quals abracen, de fet, no només el període 1931-1939, sinó tota la vida de 
Francisco Viladoms. 

En un dels fragments sobre l’estada del seu pare al camp de Le Barcarés (a la regió 
del Llenguadoc- Rosselló, del Departament dels Pirineus Orientals), Natura Viladoms 
explica: 

"A la nit es refugiaven a l'interior d'uns barracons de fusta en els quals l'aire fred s'hi introduïa en 
totes direccions. A l'hora de dormir s'ajeien a terra en grups de deu persones intentant escalfar-
se els uns als altres. L'endemà només n'havien sobreviscut sis o vuit i aleshores es repartien tot 
el que de valor havien deixat els difunts, com roba, sabates [...]. En una ocasió varen aconseguir 
intercanviar-se amb un guardià un rellotge per una mica d'arròs que pensaven repartir-se entre 
5 amics. El van posar a bullir dins un pot de llauna i de sobte un centenar d'individus van rodejar 
l'escena mirant amb fruïció aquella llauna. Aquella ració, en circumstàncies normals, era sufi ci-
ent per a una persona, però per a cinc va representar una minúcia i menjar-se-la sota la mirada 
dels companys que no hi van poder participar va resultar un àpat molt amarg. Era trist i molt 
patètic veure arribar fi ns als límits exteriors del camp molts camions plens de menjar enviats per 
diferents països que els francesos no deixaven descarregar. Mitjançant uns altaveus anunciaven 
que aquells aliments eren per a ells, però quan s'hi apropaven per a recollir-los els feien xantatge 
fent-los signar un document per a ingressar automàticament a la Legió estrangera. "


