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Juan Lozano Milán (Baza, 
1919 – Vilafranca del Pene-
dès, 1999) va sobreviure a 
tres guerres i en retornar de 
l’exili va ser condemnat a 
dotze anys i un dia de presó. 
Entre una cosa i l’altra aquest 
veí de Vilafranca del Penedès 
va passar quinze anys  “vivint 
profundament una època ple-
na de tristeses, de calamitats, 
de pobresa; una època plena 
de perills, vexacions i pati-
ments. He viscut sota una 
casta capaç de dur a terme 
els crims més horrorosos. I 
he viscut lluitant contra tot 
això”. La cita, extreta de les 
seves memòries, expressa 
l’amarga reflexió d’un  comu-
nista convençut, i militant  
encara, ja en els darrers anys 
de la seva vida. 

A la Guerra Civil 
espanyola

Amb només disset anys es va 
fer voluntari a l’exèrcit repu-
blicà. Juan Lozano havia nas-
cut el 1919 a Baza (Granada). 
El 1937 ja es trobava al front 
d’Extremadura actuant d’en-
llaç de les brigades 74 i 88 
que operaven a la zona de los 
Perules, Cerro del Médico, 
Manos de Hierro e Hinojo-
sa del Duque. D’allí al front 
d’Aragó i després a la batalla 
de l’Ebre. 
El 25 de juliol  de 1938 les tro-
pes del Cinquè Cos d’Exèrcit 
sota les ordres d’Enrique  Lís-
ter i les del Quinzè Cos coman-
dat per Manuel Tagueña van 
travessar el riu al llarg d’una 
zona compresa entre Ribaro-
ja, Flix i Ascó. “Malgrat tants 
elements en contra -explica 
Lozano a les seves memòri-
es- , d’haver de lluitar contra 
un enemic molt superior en 
artilleria, sobretot en aviació, 
amb tancs i material de guer-
ra de tota mena, el comporta-
ment de l’exèrcit republicà (a 
la batalla de l’Ebre) va estar a 
un nivell fora del comú. Tant 
en la capacitat dels coman-
daments, superiors i mitjos, 
com en el comportament dels 
seus soldats, l’Exèrcit Popular 
va ser un exemple de bon fer 
militar”. 

Lozano  va participar fins al fi-
nal en aquella batalla i també 
en les maniobres posteriors al 
riu Segre. A mitjans de gener 
de 1939 va travessar el Pene-
dès en retirada seguint la ruta 
des de Vendrell fins a Marto-
rell, passant per Vilafranca 
i Sant Sadurní. Quinze dies 
després ja es  trobava derrotat 
a la frontera de la Jonquera. Ni 
en somnis es podia imaginar 
que vint anys després s’esta-
bliria en aquella comarca per 
viure-hi amb la seva esposa i 
els seus tres fills.           

Tres anys presoner a 
diferents indrets de 
França

Des que Juan Lozano va sor-
tir d’Espanya a principis de 
febrer de 1939 amb 450.000 
refugiats civils i militars re-
publicans fins que va ingres-
sar a la Resistència el 1942 va  
recórrer diferents indrets del 
sud de França. En principi va 
ser reclòs en un camp d’in-
ternament de la costa medi-
terrània del Rosselló – Llen-
guadoc: “quan vaig arribar-hi 
-segueix relatant Lozano a les 
seves memòries- la nostra de-
solació va augmentar. Allí no 
hi havia més que uns barra-
cons plens de ferits i d’alguns 
brigadistes internacionals. La 
resta de refugiats s’entafora-
ven com podien en cavitats  
fetes a la sorra (de la platja) 
sense més protecció que unes 
mantes col·locades com si fos-
sin tendes de campanya. Els 
que morien, que eren molts, 
s’enterraven a la sorra en 
un cementiri dins el mateix 
camp, rodejats per una tanca 
de filferro de punxes i queda-
ven allí per sempre, només 
amb el trist record que mai 
oblidarem”. 
Unes setmanes després va 
ser inscrit en el Cinquè Regi-
ment de Marxa que treballa-
va per a l’exèrcit francès en la 
zona d’Argelers, Sant Cebrià, 
Perpinyà i  Le Barcarés fent 
tasques d’intendència. El se-
tembre de 1939 va escapar-
se  del regiment i va treballar 
uns setmanes en la verema 
i en un celler, però davant 
les dificultats de poder man-
tenir-se va decidir tornar al 
camp d’internament.
Allí, i per tal d’evitar represà-
lies per la seva fugida, es va 

oferir voluntari  per enrolar-
se a la Legió Estrangera fran-
cesa i quan ja estava a punt 
d’incorporar-s’hi va optar per  
apuntar-se a una Companyia 
de Treballadors Estrangers 
(CTE) amb destinació final a 
París. Des del camp de Sept-
fonds (al Departament de  
Tarn et Garonne, al Midi Pi-
rénées)  van viatjar a Mauzac, 
on van treballar uns mesos en 
un taller de forja i a Saint Jean 
de Marue, on van construir 
un polvorí. 
Quan a mitjans de juny de 
1940 havien d’arribar final-
ment a París, la ciutat va ser 
ocupada pels nazis i Lozano 
va decidir  abandonar la CTE  
d’origen i intentar sobreviu-
re pel seu compte a la zona 
lliure. Va viatjar a  Toulouse, 
altra vegada a Mauzac i final-
ment a Cajarc, on de nou in-
gressà en una altra CTE que 
estava construint una central 
elèctrica. “Una tarda es van 
presentar quatre alemanys 
que van exigir reunir tota la 
companyia. Ens van fer un 
discurs polític, en el qual, 
entre d’altres qüestions, ens 
invitaven a col·laborar amb el 
Tercer Reich. Ens van dir que 
prou que sabien que  no hi 
estàvem gaire predisposats, 
però que de la mateixa ma-
nera que els qui treballaven 

al camp plantant patates per 
a ells que després eren envia-
des a Alemanya, nosaltres ha-
víem de treballar a les seves 
indústries [...] Aquella ma-
teixa nit uns quinze o vint 
companys  vàrem fugir d’allí 
cames ajudeu-me”.

Amb els maquis i  contra 
els nazis

A uns quaranta quilòmetres 
de Cajarc, (al departament 
de Lot, regió del Migdia – Pi-
rineus) Lozano i els altres fu-
gitius van entrar en contacte 
amb els maquissards de la Re-
sistència. “Quan vàrem arri-
bar al campament que es tro-
bava ubicat en un antic camp 
de tir, ens varen rebre amb 
molta alegria, ens van donar 
cafè amb llet i vàrem descan-
sar d’aquella llarga camina-
da. Ens hi vàrem instal·lar i 
per primera vegada en molt 
de temps ens vàrem sentir 
segurs rodejats d’amics. Ens 
varen proporcionar armes, 
estris per a la neteja personal 
i algunes coses més...”
A les seves memòries Lozano 
relata tot un seguit d’esdeve-
niments que ell va protago-
nitzar. “Una tarda em va cri-
dar el capità i em va dir que 
a la nit anéssim a rebre una 
tramesa d’armes que un avió 
en vol procedent d’Anglaterra 

llançaria en  paracaigudes [...] 
En un control de carretera  
vàrem aturar tres camions  i 
amb els seus tres xofers ens 
vàrem traslladar al lloc indi-
cat, que no era més que un 
camp de conreu rodejat d’ar-
bres. En el moment precís và-
rem instal·lar els llums neces-
saris per orientar l’avió i quan 
finalment aquest va aparèixer 
va donar unes quantes voltes 
però no acabava d’aproximar-
se. Vist que el pilot no s’ori-
entava, vaig encendre una 
foguera amb un grapat de 
farratge sec. Immediatament 
va començar a descarregar el 
material i de què si ens cau a 
sobre. Tot el camp va quedar 
blanc en qüestió de minuts, 
però com que érem molts, ho 
vàrem carregar de seguida i 
vàrem marxar a corre-cuita”. 
Les accions militars contra els 
ocupants nazis es van sovin-
tejar mentre Lozano va estar 
compromès amb la Resistèn-
cia: “[...] vàrem sortir [del 
campament dels maquis] amb 
l’objectiu de fer volar pels ai-
res un tren carregat de tropes. 
Vàrem ocupar l’estació i des-
prés de detenir-ne  el  cap và-
rem esperar pacientment que 
arribés el comboi. Així que va 
arribar ens adonàrem amb 
sorpresa que no hi anaven 
soldats i immediatament van 

fer baixar els viatgers i vàrem 
ordenar al maquinista que 
engegués el tren i que abans 
d’entrar al túnel  proper pro-
curés llançar-se daltabaix ja 
que explotaria. I així va suc-
ceir. El comboi va quedar con-
vertit en un munt de ferralla 
que va bloquejar la via durant 
uns dies”.
“Després d’aquesta operació 
(es refereix a la voladura del 
tren) en vàrem dur a terme 
una altra d’important, que 
va ser molt comentada a tot 
França: l’ocupació del camp 
de concentració de Septfonds 
(al Departament de  Tarn et 
Garonne, al Midi Pirénées), 
on jo i altres havíem estat re-
closos. Un cop vàrem vèncer 
la resistència detinguérem el 
comandant del camp i li và-
rem exigir la clau que ell ne-
gava posseir, tot i que final-
ment ens la va lliurar.
Vàrem obrir la porta de la pre-
só del camp i a dins hi vàrem 
trobar gent de totes les nacio-
nalitats. Els hi vàrem dir que 
érem les forces d’alliberació 
i que des d’aquell moment 
estaven en llibertat. De tots 
ells, només un belga va venir 
amb nosaltres, la resta van ro-
mandre allí com uns covards. 
Al comandant del camp li 
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Amb el maquis, contra els nazis

Carles Querol
Font-rubí

França ocupada

Maquis

Un nombrós grup de guer-
rillers de la Resistència, 
anomenats maquissards o 
maquis, que van combatre 
contra l’ocupació nazi de 
França | Foto del fons de 
l’autor
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Publiquem un nou treball de recerca que té com a 
protagonistes veïnes i veïns de la nostra comarca 
que van participar a la Segona Guerra Mundial.

1.Juan Lozano Milán  (Baza, 1919 – Vilafranca del Penedès, 1999) | FOTO CEDIDA PER LA FAMÍLIA LOZANO SÁNCHEZ 2. Als camps d’internament  
francesos on van anar a parar els refugiats civils  i militars republicans,  Juan Lozano  va ser testimoni de com aquests “s’entaforaven 
com podien en cavitats fetes a la sorra de la platja sense més protecció que unes mantes col·locades com si fossin tendes de campa-
nya” | FOTO DE HENRY BUCKLEY. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 3. Juan Lozano va escriure a les seves memòries que als camps d’internament 
“els que morien, que eren molts, s’enterraven a la sorra  de la platja en un cementiri dins el mateix recinte, rodejats per una tanca de 
filferro de punxes, i quedaven allí per sempre, només amb el trist record que mai no oblidarem”. A la imatge, dos refugiats republicans 
enterrats a la platja d’Argelers |  FOTO DE HENRY BUCKLEY. FONS DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
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// LLUITADOR Juan Lozano Milán va combatre amb la República contra Franco, amb la Resistència francesa 
contra els nazis i amb els maquis  republicans contra l’Exèrcit espanyol al Pirineu aragonès
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França ocupada Regió del Migdia-Pirineus

Maquissards

Grup de guerrillers fran-
cesos i espanyols de la Re-
sistència en una classe 
pràctica sobre armament 
lleuger a la França ocupada 
pels nazis | Foto del fons de 
l’autor.

Ocupació del poble

Vista del poble de Cajarc 
al departament de Lot, a la 
regió del Migdia –Pirineus, 
que va ser ocupat pel ma-
quis de Juan Lozano durant 
unes hores | Foto del fons 
de l’autor.

vàrem infligir un càstig 
exemplar que va consistir a 
deixar-lo despullat i lligat en 
un pal”. 
El camp de Septfonds és un 
dels que es van habilitar en 
territori francès a partir de 
1939 per confinar els estran-
gers indesitjables, els repu-
blicans exiliats espanyols, els 
alemanys antinazis que van 
fugir de l’Alemanya hitleria-
na després de 1933 i que arran 
de l’ocupació de França van 
ser considerats enemics del 
Tercer Reich. Aquests camps 
van continuar funcionant 
sota el règim de Vichy i enca-
ra que es trobessin situats en 
la zona  no ocupada -com era 
el cas de Septfonds- els nazis 
en tenien el control.
I segueix el relat de  Lozano 
“[...] es va organitzar una ac-
ció conjunta a tota la regió i 
fruit de la mateixa es va ocu-
par el poble de Cajarc, del Lot 
– Dordonya,  i alguns altres. 
Va ser una acció ràpida i efec-
tiva. A la una de la matinada 
la gendarmeria es va rendir i 
el poble va quedat totalment 
ocupat (pels maquis). A par-
tir d’aquest moment es van 
preparar emboscades a totes 
les carreteres que arribaven 
a la població i el nostre cap 
d’operacions va trucar als 
alemanys per comunicar-los 
que el poble havia estat ocu-
pat i que enviessin forces per 
reconquerir-lo. No van trigar 
gaire a enviar quatre vehicles 
amb soldats que van quedar, 
com us podeu imaginar, des-
truïts a la carretera. Dels sol-
dats només en van salvar tres 
o quatre, la resta van morir 
tots”. 
Finalment, en una altra mo-
ment del seu relat, Lozano 
explica “[...] vàrem fer una 
emboscada en una carretera 
que vàrem bloquejar i mi-
nar. En el moment previst 
van aparèixer tres o quatre 
camions carregats de soldats 
alemanys. Els camions van 
volar per l’aire i es va produ-
ir una autèntica carnisseria, 
obligant els supervivents a 
retrocedir [...] En una altra 
ocasió,  l’enfrontament amb 
una furgoneta amb cinc o sis 
soldats es va resoldre amb 
quatre morts, només dos 
van sobreviure i van fugir 
amb el fusell metrallador, 
tot i que l’endemà un altre 
grup de la Resistència els va 
enxampar”. 

Amb els maquis contra 
Franco

Després del desembarcament 
de Normandia (6 de juny de 
1944), de l’alliberament de 

París (19 d’agost de 1944) i 
de la progressiva retirada de 
les tropes alemanyes de ter-
ritori francès, els soldats re-
publicans espanyols que ha-
vien participat en l’ofensiva 
contra els nazis, tant amb les 
tropes aliades com amb la 
Resistència, van creure que 
també havia arribat el mo-
ment d’enderrocar el règim 
del general Franco. Els ha-
vien promès que després de 
la llibertat de França,  per la 
qual tant havien lluitat, vin-
dria la d’Espanya... i ells s’ho 
havien cregut.
Per això, milers de soldats i 
guerrillers es van concentrar 
des de finals de setembre de 
1944 en diferents indrets del 
vessant francès dels Pirineus. 
Juan Lozano va començar la 
seva darrera guerra el 8 d’oc-
tubre de 1944 al Pirineu ara-
gonès: “Carregats com si fós-
sim burros vàrem començar 
a pujar la muntanya. A mi 
em van donar un fusell me-
trallador, una pistola, vuit o 
nou bombes de mà, carrega-
dors de bales de fusell i per 
a la metralladora, cinc-cents 
cartutxos... total, un bon car-
regament. Quan vàrem arri-
bar dalt la muntanya vàrem 
sentir trets de fusell i vàrem 
suposar que el grup que en-
capçalava la marxa, explo-
rant el terreny, havia entrat 
en contacte amb l’enemic. 
Fruit d’aquest combat es 
van fer quatre presoners de 
l’exèrcit franquista, entre 
ells un tinent, que vàrem 
traslladar a França”. 
L’accidentat periple de Lo-
zano pel Pirineu aragonès va 
culminar setmanes després 
quan dos carabiners el van 
fer presoner a la zona del bal-
neari de Panticosa. (Propera-
ment  es publicarà en aquesta 
mateixa secció un reportatge 
monogràfic sobre aquest capí-
tol dels maquis a Catalunya, 
un dels darrers episodis de la 
Segona Guerra Mundial a Eu-
ropa, amb les històries perso-
nals d’alguns  veïns del Pene-
dès que hi van participar, com 
el mateix Juan Lozano,  el sa-
durninenc Joan Roca i Gibert 
i el vilafranquí Fèlix Hurtado 
Fernández).
Els promotors d’aquella ro-
màntica aventura militar de 
reconquesta democràtica i 
restauració republicana van 
fracassar en el seu intent ja 
que no es va produir cap dels 
tres supòsits que ells havien 
imaginat: ni la seva iniciativa 
desencadenà una insurrecció 
popular contra la dictadura, 
ni els soldats de lleva que fe-
ien el servei militar obligatori 
a les diferents zones en con-
flicte es van passar de bàndol, 

ni els civils de les poblacions 
properes es van afegir a la 
rebel·lió antifranquista. 

A les presons franquistes

Dotze anys i un dia de re-
clusió. Aquesta va ser la sen-
tència  del consell de guerra 
celebrat contra Lozano a la 
caserna d’enginyers de Tor-
rero (Zaragoza). D’allí el va 
enviar a les presons de San 
Miguel de los Reyes, Còrdo-
va, Ocaña i  Guadalajara. Ja 
en llibertat s’establí a Còrdo-
va, es va casar amb Dolores 
Sánchez Villarejo i es gua-
nyava la vida donant classes 
a joves, fent de paleta, en un 
taller mecànic i de comptable 
en una empresa.  
El 1957 el matrimoni ja tenia 
tres fills, Enric, Joana i Ro-
ser. Amb motiu d’una batuda 
policial contra membres del 
Partido Comunista de Es-
paña (PCE), al qual pertanyia 
Lozano, va haver de fugir de 
Còrdova i es traslladà sol i 
d’incògnit a Barcelona on 
va viure i treballar de forma 
clandestina ja que temia que  
si es donava d’alta al padró o 
a la Seguretat Social la policia 
el podria localitzar i detenir. 
Després d’un any i mig en 
aquesta situació s’instal·là a 
Sant Cugat Sesgarrigues i va 
demanar a la seva esposa i als 
seus tres fills que se n’anes-
sin a viure amb ell.
No sap ben bé si a causa 
d’aquestes gestions o per al-
guna indiscreció, la policia 
va localitzar-lo a través de la 
informació facilitada per un 
empresari de la construcció.  
Des de Sant Cugat, on el van 
detenir, a la Jefatura Superior 
de Policia de Barcelona, d’allí  
a la Dirección General de Se-
guridad a Madrid.
Abans d’ingressar a la presó 
de Carabanchel “em van tor-
turar en extensos interroga-
toris. Si no responies el que 
ells volien et donaven un cop 
que et feia caure a terra, i així 
contínuament. Quan sorties 
d’aquella habitació les oïdes 
et xiulaven i et semblava 
que el cap t’anava a explo-
tar. I l’endemà tornava a re-
produir-se la mateixa sessió. 
Ells tornaven amb la mateixa 
història; que allí havien fet 
cantar a figures històriques 
del PCE, com Lorca o Vitini, i 
tants i tants més importants 
que jo. Em deien que molts 
havien perdut la vida abans  
de poder signar la darrera 
declaració”.
El van jutjar  novament a 
Còrdova i el van condemnar 
a sis mesos de presó, termini 
que ja havia complert des que 
el van detenir a Sant Cugat. 
La darrera etapa de la seva 

vida va treballar a la Coopera-
tiva de paletes de Vilafranca 
i en unes eleccions a la seva 
Junta Rectora, la candidatura 
que ell encapçalava va obte-
nir el 70% dels vots, conver-
tint-se en president. Va ser 
jutge de pau de Sant Cugat i 
candidat en aquest municipi 
a les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques de 
1979. El 1991 i el 1995, quan ja 
residia a Vilafranca, va formar 
part de la candidatura local  
d’Iniciativa per Catalunya.

 A l’epíleg  de les seves memò-
ries -referint-se als qui com 
ell van lluitar per combatre 
el feixisme i també als qui 
no s’impliquen en democrà-
cia-, podem llegir “Cal recor-
dar aquells lluitadors. Podem 
afirmar que gràcies a aquells 
que van vèncer tots els hor-
rors haguts i per haver i que 
van contribuir a l’extermini 
del feixisme en el món sen-
cer, la humanitat no va cau-
re en l’esclavitud. Dic això, 
sobretot, per treure de la 

indiferència tots aquells que 
a l’hora d’emetre el vot diuen 
que tan és, que no val la pena 
anar a votar, que tots els po-
lítics són iguals. A aquests 
covards i temorencs, als que 
s’aprofiten de la lluita dels 
altres per recollir beneficis, 
als que no contribueixen, ni 
amb el seu vot, a millorar les 
coses, a aquests els dic que 
quan tots passem fred, tots 
hem d’anar per llenya, i que 
el qui no es mou no té dret a 
escalfar-se”.

1. Sobre aquest mapa s’han indicat les diferents zones en què va quedar distribuïda França arran de l’ocupa-
ció alemanya. Amb el número 1 s’assenyala el Departament de Lot, regió del Migdia – Pirineus, on actuava 
el maquis de Juan Lozano. Amb el 2 l’indret de Canfranc per on ell va tornar a Espanya el 1944  | MAPA REALIT-

ZAT PER  PERE CANTONS 2. Des del Regne Unit se subministraven armes i municions als grups de la Resistència 
francesa. Juan Lozano explica a les seves memòries que  una nit “en el moment precís vàrem instal·lar els 
llums necessaris per orientar l’avió i quan finalment aquest va aparèixer va donar unes quantes voltes però 
no acabava d’aproximar-se. Vist que el pilot no s’orientava, vaig encendre una foguera amb un grapat de 
farratge sec. Immediatament va començar a descarregar el material i de què si ens cau a sobre. Tot el camp 
va quedar blanc en qüestió de minuts, però com que érem molts, ho vàrem carregar de seguida i vàrem 
marxar a corre-cuita” |  FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
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Quan les vilafranquines Joa-
na i Roser Lozano i Sánchez li 
van llegir a la seva mare, Do-
lores Sànchez, de 91 anys, la 
vídua de Juan Lozano Milán,   
el reportatge que el 3 de Vuit 
va publicar el passat 17 de ju-
liol,  il·lustrat amb fotografies 
de Robert Capa,  en el qual es 
relataven els esdeveniments 
de l’estiu de 1936 als fronts de 
Còrdova, immediatament els 
va comentar que li agradaria 
veure el reportatge  sencer que 
Capa va captar a Espejo, ja que 
li semblava que podien conte-
nir un dels seus records més 
preuats d’aquella època. 
Malauradament no el podria 
identificar personalment, ja 
que per culpa d’unes catarac-
tes mal operades havia perdut 
bona part de la visió als dos ulls, 
però confiava plenament amb 
l’agudesa visual de les seves 
dues filles.
L’agost de 1936 Dolores 
Sánchez Villarejo tenia només 
disset anys i  vivia al municipi 
cordovès de Pedro Abad. Tant 
ella com els seus pares  anaven 
atrafegats amunt i avall a cau-
sa que el poble de Pedro Abad 
es trobava ocupat alternativa-
ment pels nacionals i pels re-
publicans. A través del director 
de l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès, l’amic Josep Maria 
Masachs, m’ho varen sol·licitar 
i immediatament ens vàrem 
veure tots cinc a la seu de l’ar-
xiu, el divendres 24 de juliol, 
proveït jo de totes les imatges 

del reportatge de Robert Capa.
Fins aquell moment Dolores 
Sánchez no havia desvetllat 
què pensava trobar-hi en aque-
lles fotografies de feia setanta-
tres anys, i que ella no havia 
vist mai. Just abans de revisar-
les conjuntament va explicar 
que a mitjans del mes d’agost 
de 1936, per davant de casa seva 
del carrer El barrio, a les cinc de 
la tarda,  un grup de milicians 
republicans, entre quaranta i 
cinquanta, travessaven el po-
ble en direcció al front. Ella els 
observava i els contemplava 
amb entusiasme ja que simbo-
litzaven la lluita popular contra 
el feixisme que s’havia alçat en 
armes per enderrocar la Repú-
blica i la democràcia. Anaven 
vestits de manera desigual, 
sense uniformes, carregats 
amb els fusells, i coberts tam-
bé de forma anàrquica amb gor-
res de roba de diversos models. 
Un d’aquells joves voluntaris, 
però, anava amb el cap desco-
bert sota un sol d’agost que en 
aquella zona supera fàcilment 
els quaranta graus.
No sap ben bé el perquè, si per 
solidaritat o per altruisme, de 
forma instintiva, talment com 
si es tractés d’un reflex condi-
cionat, Dolores es va treure el 
seu barret de palla estrenat feia 
pocs dies i  li va oferir al milicià, 
el qual se’l va posar immediata-
ment. La seva imatge tan sin-
gular es va perdre pel capdavall 
del carrer, just en l’indret co-
negut com La pesca, barrejada 

entre gorres de roba, fusells 
i camises de colors diversos,  
però a Dolores li va quedar per 
sempre en la retina la taca blan-
ca del seu barret de palla. Vés a 
saber si al milicià fugisser no li 
va passar pel cap que aquell bo-
nic gest podria ser l’inici d’un 
bell idil·li i que quan s’acabés el 
malson de la guerra tornaria a 
aquell carrer de Pedro Abad per 
conèixer millor a aquella jove 
tan generosa.

Setanta-tres anys després 

Mai no s’hauria imaginat Dolo-
res Sánchez que al cap de setan-
ta-tres anys tornaria  a reviure la 
història d’aquella tarda d’agost.  
“¿I si en alguna de les fotografi-
es que Robert Capa va realitzar 
als milicians que aquell dia de 
mitjans del mes d’agost van tra-
vessar per davant de casa meva,  
s’hi veiés un jove amb un barret 
de palla com el meu?”  va pre-
guntar-me Dolores Sánchez. I 
amb les seves filles i el director 
de l’Arxiu Comarcal, Josep Ma-
ria Masachs, vàrem revisar una 
per una totes les fotografies de 
Capa captades a Espejo entre el 
4 i el 6 de setembre.
La localització d’una fotografia 
de Robert Capa del reportatge 
d’Espejo en la qual  aparegués 
un milicià cobert amb un bar-
ret de palla va ser qüestió de se-
gons; crida massa l’atenció en-
mig d’altres companys coberts 
gairebé tots amb gorres de roba. 
Amb la imatge al davant, les se-
ves dues filles van demanar-li a 

Dolores Sánchez que descrivís 
com el recordava: de palla blan-
ca, d’ala ampla, nou de trinca 
i que tant el podia portar un 
home com una dona. La des-
cripció coincidia perfectament 
i  només  cridaven l’atenció les  
sigles revolucionàries UHP i la 
paraula Asalto pintades amb 
posterioritat. Una doble fatali-
tat va impedir la comprovació 
i el veredicte final: el milicià, 
com es pot apreciar a la imat-
ge adjunta que es reprodueix,  
estava mig d’esquena i no se li 
veia la cara, i encara que se l’ha-
gués retratat frontalment els 
ulls de Dolores havien perdut 
ja la capacitat d’escodrinyar la  
imatge.
Segons les cròniques militars 
de l’època, els milicians repu-
blicans provinents d’Alcoi (Ala-
cant) van arribar a Pedro Abad, 
efectivament, entre el 15 i el 18 
d’agost de 1936. Aquest muni-
cipi cordovès està situat a l’em-
bocadura del gran meandre que 

el riu Guadalquivir dibuixa en 
aquesta zona i a una cinquante-
na de quilòmetres d’Espejo. 
Hi ha constància fefaent que 
el 19 d’agost es van establir en 
aquesta segona població, on a 
l’indret de la Loma de las De-
hesillas van cavar-hi unes trin-
xeres orientades cap a la veïna 
població de Montilla, ocupada 
aleshores per les tropes feixis-
tes. Entre el 4 i el 6 de setem-
bre, Robert Capa i Gerda Taro 
van realitzar-hi el seu repor-
tatge fotogràfic en el qual van 
simular una batalla, amb vícti-
mes mortals (de ficció) inclo-
ses, entre les quals es trobava 
la del mític milicià abatut. 
Va ser en aquesta trinxera on 
Capa va fotografiar un altre 
milicià amb el barret de palla, 
probablement, perquè li va 
cridar l’atenció que algú es pro-
tegís el cap d’una forma tan 
extravagant i inusual. Ara que 
sabem que tot era una comè-
dia,  encara és més evident que  

situar-se en una trinxera amb 
una enorme barret de palla de 
color blanc era una temeritat 
servida amb safata de plata a 
un fuseller enemic. Les dues 
setmanes posteriors hi va ha-
ver calma absoluta en aquell 
indret, sense cap tret ni cap 
escaramussa. El 22 de setem-
bre es va iniciar l’atac enemic 
a Espejo, i després de tres dies 
de combats la població va ser 
ocupada per l’exèrcit rebel. 
En aquestes dates, el reportat-
ge fotogràfic de Capa captat a 
Espejo ja s’havia publicat a la 
revista francesa Vu. Per tant, 
el relat de la vilafranquina Do-
lores Sánchez  encaixa perfec-
tament amb la versió real dels 
esdeveniments històrics i per-
met situar l’anècdota del lliura-
ment del seu  barret de palla a 
un milicià republicà que es des-
plaçava a Espejo entre el 15 i el 
18 d’agost, en total coincidèn-
cia amb les dates que Dolores 
recordava. 
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Dolores Sánchez

Dolores Sánchez, esposa 
de Juan Lozano, va regalar 
la seva pamela de palla a 
un milicià republicà el mes 
d’agost de 1936 al poble de 
Pedro Abad. Foto del fons 
familiar Lozano-Sánchez

La pamela de Dolores Sánchez
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Dolores Sánchez acompanyada de la seva filla Joana Lozano (a la seva dreta) i de l’altra filla, Roser, 
amb la fotografia de Robert Capa del milicià republicà amb el barret que ella li va regalar l’agost de 
1936 al front de Còrdova | FOTO DE L’AUTOR

El 4 o el 6 de setembre 
de 1936 Robert Capa va 
fotografiar aquest mili-
cià al front d’Espejo, el 
qual portava una pamela 
idèntica a la que Sánchez 
va regalar a un jove que 

viatjava a peu en direcció 
a aquesta població cordo-
vesa. La instantània es va 
captar minuts abans o mi-
nuts després de la famosa 
fotografia Milicià abatut 
Foto  de l’ICP

POESIA

Tranquil·la la mar
el cel és més blau. 
Que bé contemplar
bellesa semblant!
Les ones esclaten
en els roquissers
com flors que frueixin
llurs esclats primers.
Quan el sol la llum
torna en or l’arena
la mar va i la besa
tornant-se’n al lluny.
Enyorat preó
aquella bellesa,
tot de prompte torna
s’ajup i... la besa.
Mil voltes ho fa
d’alegria plena;
deixant-los el sol,
encara la besa.

De prompte la mar

ja no es com era,
ara s’enfurisma
i adés tan quieta!
Amb força terrible
les ones s’estellen
contra els roquissers
amb tremendes crestes.
Mes cau decebuda
l’ona que s’alçava.
Recula afrontada
redobla sa fúria,
i persistent, temerària
escomet altra volta
formant mil cascades
i amb força estrellant-se.
Quina n’és la causa?
que troca en ferotge
la mar que tan plàcida
l’arena besava?

De prompte en sorgeix
dels antres marins

la veu de la mar
que s’explica així:
“Un dia llunyà
l’home descobrí
el que tothom sap,
vehicle marí.
En aquest vehicle
anomenat vaixell.
En transportà pesos
molt més majors que ell.
Tot perfeccionant-ho
es sentí feliç,
i en sana alegria
s’explicava així:

Amb aquell vaixell
puc fer-ne el comerç,
fer el meu país ric
feliç als demés.
Traslladat pel món,
a terrenys exòtics
que no sé com són.

Portant-me riqueses,
cercant-ne tresors
amb aquell vaixell 
faré ric al món.”
I torna la mar,
parlant-nos així: 
“Però per dissort,
què en féu, ai de mi!...
De prompte son cor
es féu rovellat
i contra l’amor
sembrà la maldat.
I en aquell vaixell
abans tan manyac,
hi posà canons
l’armà ben armat.
I fent-se a la mar
desafià al vent
i a la gran tempesta
sempre a tot moment.
Anant-se’n més lluny,
robà posicions

a indígenes pobres
de certes regions.
sembrant el terror 
arreu a son pas, 
li deien pirata
però no em feia cas.
Amb tot vingué un dia
que un més valent que ell
tot fent-li la guerra,
li enfonsà el vaixell.
De llavors ençà
i per sempre més,
en feia la guerra
per tres i no res.
El comerç es para
i vaixells d’arreu
sempre els enfonsava
el contrari seu.
Per res es batien
vaixells de gran pes
damunt mes costelles
com si no fos res.

I a més entranyes
paraven sovint
vaixells que enfonsant-se
anaven morint.
De guerres i guerres
n’han fet a milers
al mar i a la terra
en feien arreu.
De malastrugances
cansada ja un jorn, 
vaig dir-ne de sobte:
-S’ha acabat el joc!-
I enfurismant-me,
causant-me de cop
mes ones bramaven
tràgica cançó:
-Homes infeliços
els amos del món 
que lluiten sens treva
que lluiten sens cor!
per mi ja s’acaba
la nostra missió;

Aneu-se’n fantasmes 
vers la perdició!
Ja que voleu guerra
tempesta tindreu,
tempesta ferotge
i guerra arreu.
Mes de més riqueses
ningú en fruirà
car vull amb tempestes
a l’home allunyà.-

Per mi ja s’ha acabat
el tracte de favor;
vés ben lluny, vil home,
ben lluny de mon cor!
Car ara amb tempestes
jo et vull pagar;
vés ben lluny, vil home
ben lluny de la mar!
tu em pagues amb 
guerres, 
Pregons sentiments

que jo et prodigava
ben lluny dels dolents.
I ara jo et detesto,
i per acabar,
aquí tens tempestes
sense mai parar!...
La mar és tan blava,
després de parlar
ben negra es torna...
quan trist que ara fa!...

Pobra mar que enyores
dolça llibertat:
des d’ara et prometo
lluitar sens parar,

contra de la guerra
que a tu t’ha robat
i a mi ara em roba,
dolça llibertat.

Marinera
Josep Casas i Mestres 26.10.1938

Als meus estimats pares i germà, després de sis mesos de campanya. 28.10.1938 Olesa de Bonesvalls

L’autor d’aquesta poesia, aleshores soldat, va ser Josep Casas i Mestres l’any 1938. Transcorre durant la Guerra Civil Espanyola al Front de l’Ebre. Tenia 17 anys i era de la lleva del 1941, coneguda 
popularment com “la quita del biberón”.

La pamela de palla de Dolores Sánchez


