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Història - Notes necessàries 
Crec en la repetida frase “qui 
perd els orígens perd la identitat”. 
Però estic més convençut encara 
que aquesta identitat primerenca 
és un forjat dels temps. El temps 
fa aportacions modificadores i 
redefinidores a la identitat. De 
la nostra identitat i de totes les 
identitats. Els fets històrics que 
la impregnen cal que siguin clars 
i transparents, però sobretot, cal  
tenir-los a l’abast sense cap mena 
d’ombra, por o recança per po-
der copsar d’on venim, on volem 
anar i quin ha de ser el nostre 
futur. Per tant, cal esbandir les 
èpoques fosques mitjançant el 
coneixement, per tal d’establir i 
definir serenament qui som. 
Aquesta introducció mig filosòfi-
ca, o com la vulgueu anomenar, 
pretén només posar a l’abast de 
tothom la informació d’uns fets 
viscuts pels planencs i patits per 
alguns d’ells, que cal saber i assu-
mir com a una capa més de les 
que conforma la  pròpia identi-
tat.
Posats, doncs, a aclarir ombres i 
silencis -ambdós imposats quasi 
sempre-, cal començar pel que 
ens és més proper, sense ser re-
cent, aprofitant que encara ens en 
queda alguna memòria viva.
El Pla també va patir la guerra 
“incivil” de 1936 a 1939. Sobretot 
la va patir la seva gent, i unes per-
sones més que d’altres. Algunes 
hi van perdre fins i tot la vida.
En aquest sentit, aquest estudi -
que hauria de ser l’inici d’una 
recerca molt més àmplia sobre 
el tema- es centra en els soldats 
de tots els colors que van morir 
al front, altres morts al munici-
pi, els que van estar en camps de 
concentració o camps de treball, 
les lleves dels més joves -del bibe-
ró- les de 1940 i de 1941, aquesta 
darrera pròpiament la Lleva del 
biberó -batejada així per la que 
fou ministre de la II República, 
na Frederica Montseny, en dir en 

assabentar-se de la seva mobilit-
zació: “Disset anys...? Però si en-
cara deuen prendre el biberó!”-, 
i per acabar, una breu anàlisi de 
la repressió ideològica a les lleves 
immediatament posteriors a la 
guerra.
Les dades han estat extretes, amb 
alguna excepció, dels Llibre de 
Lleves, del Registre Civil, i d’al-
tra documentació esporàdica de 
l’Arxiu Municipal del Pla, i d’una 

Jaume Marimon Rovira, el Jaume de cal Marimon. Cedida per Lola Vaqués.

molt valuosa informació oral de 
persones molt velles del poble. 
Dades que s’han confirmat, en 
la mesura del possible, amb l’en-
creuament  d’ambdues fonts, la 
documental i l’oral. Tot i així, 
els errors i les inexactituds són 
possibles. També és una finalitat 
d’aquest treball esmenar errades i 
omissions, les quals agrairia molt 
conèixer.

Josep Sagarra  Rius, el Josep de cal Perico. Cedi-

da per Joan Sagarra

Vallès Soler, el Josep de cal Pau Vaquer. 

Cedida per M. Carme Vallès

1 1
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NOM               EDAT               LLOC DE LA MORT DATA EXÈRCIT FONT

1 Brugueras Parelladas, Josep 34 ? R MO
  Cal Brugueres                                                                                     

2 Camps Rovira, Josep   19    Combats a Carrascal (Osca)                             R LL
   Cal Can

3 Catasús Ferrer, Albert (1)  35    El Prat. Bombardeig              18-6-1938            R MO
   Cal Bessó

4 Catasús Molinari, Andreu  26   Retirada cap a França                1939                  R MO
   Cal Xup

5 Catasús Rovira, Pau  27       Canturri (Lleida)                   12-1938          R RC
   Cal Rovira

6 Colomé Arnaldo, Pere  34 ? R MO
   Ca la Castellana

7 Domènech Jané, Lluís                   21   Hospital de Cabanes               7-2-1938             R LL
   Cal Correu                                            (Castelló)

8 Fontanals Nadal, Josep (1)           29   Vilalba dels Arcs                      31-7-1938         R MO          
   Cal Pau Peret                                         Front de l’Ebre

9 Galimany Martí, Josep                   24 ? R MO
   La Casa Nova de les Parellades

10 Manonelles Gomís, Ramon          39 ? R MO
     Cal Soguetes                                                                                                  

11 Marimon Rovira, Jaume               31  Camp de concentració de Lleó      1939                 R MO
     Cal Marimon

12 Martí Piñol, Jaume                      21  Combats de Zuera (Saragossa)     1937                  R LL                            
     Cal Cigaló de la  Font

13 Mas Inglada, Jaume                     21  Combats de Mequinensa              1938                   R        LL                                  
     Cal Xambó

14 Pedro Bertran, Florenci (1)           31  Gandesa - Front de l’Ebre          6-9-1938             R MO                   
     Cal Minguet

15 Piñol Rovira, Josep                      22        Front de l’Ebre                           1938                   R         LL                           
     Cal Cigaló

16 Queraltó Carbó, Antoni (1)           18   Front del Segre - Darreres notícies 1938                 R LL             
     Cal Pastor                                          Os de Balaguer  

17 Ramon Borrós, Joaquim (1)         19  Hospital de campanya de Valls   11-11-38             R CHCC
     Ca la Florència

18 Ramon Mestre, Pere (1)               26   Front de l’Ebre                               1938                    R        RC                        
     Cal Peret Mestre

19 Riba Camps, Albert (1)                  32   El Prat. Bombardeig                  18-6-1938        R MO
     Cal Forner de la Plaça

20 Romagosa Ramon, Antoni (1)       19   Hospital Militar 5 de Terrassa     7-11-1938             R  RC/                 
     Ca la Felisa                                                                                                                                   Terrassa

VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL 1936-39 – EL PLA DEL PENEDÈS 
ELS MORTS

SOLDATS
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NOM               EDAT               LLOC DE LA MORT DATA EXÈRCIT FONT

21 Romagosa Vaqués, Antoni           20  Base Túria                                       1938                R LL                                                
     Cal Pau Ros

22 Segarra Rius, Josep (1)               18  Sant Corneli - Front del Segre        24-5-1938           R RC                  
     Cal Perico

23 Soler Moneny, Magí                 27 ? N MO                                      
      Cal Rovira

24 Torres Sardà, Pere (1)             35  Aeroport del Prat. Bombardeig   18-6-1938          R MO
      Cal Torres, ara Ca la Paulina

25 Vallès Soler, Josep (1)             19   Retirada cap a França                  1-1939              R            RC
     Cal Pau Vaquer                                  Combats a Pons

26 Vendrell Bonastre, Josep      24 ? R MO
      Ca l’Esplugues, 
      llavors a cal Cerdà

El Mas Morè - Puigdàlber

27 Mitjans Rosich, Josep (1)              34   Montgai - Front de l’Ebre                1938                 R RC

28 Mitjans Rosich, Joan (1)        23   Retirada cap a França                   1-1939               R MO 

29 Roca Rovira, Pere               20   Retirada de Terol                           5-1938              R            LL 

Terme de Torrelavit

30 Pujadó Olivé, Joan              27 ?                                                                                  R MO
     El mas del Rovira

31 Sanagustín Susin, Francesc (1)    18   Front de l’Ebre                                1938                    R         MO              
    Cal Nadal  

A CASA MALALTS DEL FRONT

Terme de Font-rubí - 
Sabanell  de Baix 

32 Casanelles Grau, Josep         18                                                            1938                R MO
     Cal Vicenç Gran    

RESPECTE DEL 
CAMP D’AVIACIÓ

AVIADOR

33                     ?                              ?       Camp d’aviació de Sabanell        1938                R MO
Maniobra d’aterratge    

CIVILS

Terme de Font-rubí - 
Les Cases Noves

34  Suriol Hill, Teresa  (?)  (1)         31          Bombardeig del camp                    1938                HCV

(1) Aquests ja consten en el llibre VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) AL PENEDÈS de Ramon Arnabat i Anna 
Sabanés publicat l’any 2006. Dades del Pla recollides per Ernesto González i de Puigdàlber per Magda Fontanals.                                     
 Abreviatures: CHCC = Centre d’Història Contemporània de Catalunya, HCV = Hospital Comarcal de Vilafranca, 
LL = Llibres de Lleves del Pla, MO = Memòria oral, RC = Registre civil del Pla. 
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CIVILS DE FORA DEL PLA

Cal dir en aquest apartat que sortosament i gràcies a la intervenció del llavors Secretari de l’Ajunta-
ment, en Mateu Raventós, al Pla no va haver-hi morts civils durant el conflicte víctimes de represàlies 
polítiques o de revenges de qualsevol altra mena. Cosa que sí va passar a altres, masses, municipis de la 
comarca. No obstant això, sí que al municipi del Pla va haver-hi morts civils d’altres indrets. Aquests:

Font: Registre Civil

Durant la guerra civil va haver-hi, doncs, un total de 37 persones mortes relacionades d’alguna manera 
amb el Pla del Penedès.

col·laboracions

LES LLEVES DEL BIBERÓ             

LLEVA DE 1940, NATS EL 1919 
VAN FER LA INSTRUCCIÓ AL CAMP DE FUTBOL DEL PLA  
MOBILITZACIÓ: 20 DE FEBRER DE 1938 

MORTS AL FRONT
1 - Antoni Queraltó Carbó, cal Pastor
2 - Joaquim Ramon Borrós, ca la Florència
3 - Antoni Romagosa Ramon, ca la Felisa 
4 - Josep Vallès Soler, cal Pau Vaquer 

ELS QUE VAN TORNAR
5 - Antoni Carbó Gibert, cal Ton de la Salada, 
     Les Parellades 
6 - Jaume Condis Pedro, cal Condis 
7 - Salvador Carbó Mas, cal Camps de la Llevadora
8 - Isidre Esteve Carbó, el Mas Morè, Puigdàlber
9 - Pere Suriol Cols, cal Peret del Ton

LLEVA DE 1941, NATS EL  1920  
VAN ANAR AL FRONT SENSE FER INSTRUCCIÓ  
MOBILITZACIÓ: 12 D’ABRIL DE 1938    

MORTS AL FRONT
1 - Josep Segarra Rius, cal Perico 
2 - Francesc Sanagustín Susin, cal Nadal 

ELS QUE VAN TORNAR
3 - Pere Baqués Mir, cal Saba el Mas Morè, Puigdàlber
4 - Josep Bruna Fontanals, cal Jepet del Maset
5 - Salvador Carbó Catasús, les Parellades
6 - Joan Casanelles Grau, cal Vicenç Gran, Sabanell  
7 - Jaume Casas Romeu, ca l’Esquilador
8 - Ramon Colomé Rius, ca la Paula
9 - Jaume Gibert Carbó, cal Janes
10 - Pere Gibert Mestres, cal Janes
11 - Pere Martí Piñol, cal Cigaló de la Font
12 - Pere Oliver Mas, cal Jepet
13 - Joan Piñol Passapera, ca la Cristina
14 - Josep Piñol Queraltó, cal Gran
15 - Pere Piñol Rovira, cal Cigaló 
16 - Joan Raventós Milà, el Mas Morè, Puigdàlber
17 - Pere Serra Olivé, cal Serra 
18 - Josep Torres Camps, cal Torretes

Fonts: Aquí s’han fet servir els Llibres de Lleves i la MO

35 Alemany Vallès, Antoni.   De Torrelavit. Despoblat del Pla,   30-08-1936   Xoc traumàtic, hemorràgia interna.
36  Desconeguda.   Despoblat del Pla,     2-09-1936   Xoc traumàtic, hemorràgia interior.
37 Desconegut.     Despoblat del Pla,     8-04-1938.   Col·lapse cardíac i ferida frontal.

IDENTIFICACIÓ LLOC DE LA MORT DATA CAUSA
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No tots els presoners van patir la mateixa sort, ni tots els llocs d’internament van ser iguals. Com tam-
poc van ser les mateixes les causes d’aquesta privació de llibertat. A grans trets, es poden distingir els 
llocs on van malviure, o morir, els combatents perdedors entre:

EXILI - CAMPS DE CONCENTRACIÓ FRANCESOS

1 Casanellas Colomé, Jaume. Cal Peret Vicenç                     Sant Ciprià i Barcarés
2 Catasús Borrós, Jaume. Ca la Pepa                                   Agde (2)
3 Colomer Aguaron, Ramon. Ca la Matea                             Sant Ciprià     
4 Pasqual Grogues, Josep. Cal Saumell                                Agde (2)                                                
5 Raventós Mornau, Mateu. Cal Marcelino                             Barcarés 

PRESONER LLOC

Als qui van anar a parar els soldats fets presoners durant el conflicte i també els procedents dels camps 
d’exili francesos. Classificats segons els “informes” en bons, regulars o dolents, els primers van fer dos o 
tres anys més de mili, els segons van anar a parar als batallons de càstig, i els darrers, si se’n van sortir, 
van ser jutjats i empresonats o afusellats.

CAMPS DE CLASSIFICACIÓ I CONCENTRACIÓ

6 Casanellas Casanellas, Ramon                                        Miranda de Ebro (Burgos) i    
Cal Ramon Casanelles    (Ferit)                    H M Mallorca - Santanyí 
Provinent de l’exili
Colomer Aguaron, Ramon. Ca la Matea                               Tarragona
7 Ferrer Escofet, Francesc. Cal Baster de la Creu               Ordunya (Biscaia)              
8 Gibert Mestres, Pere. Cal Janes                                        Logronyo i El Torrero (Saragossa)                                 
9 Marimon Rovira, Jaume. Cal Marimon                               Lleó
10 Saumell Solé, Jaume. Cal Peret Sení                             Presó Model de Barcelona
11 Suriol Cols, Joan. Cal Peret del Ton                               Monestir de la Santa Espina (Valladolid)
12 Vaqués Mestres, Jaume. Cal Jaume Mateu                    Miranda de Ebro

PRESONER LLOC

BATALLONS DE TREBALL I CÀSTIG

13 Carbó Catasús, Salvador. Les Parellades                        Villafría (Burgos)  (4)
14 Carbó Mas, Salvador. Cal Camps de la Llevadora              Majarajambuz (Cadis) (4)
15 Catasús Torrents, Joan. Cal Camilo                                    Villafría (Burgos)  (4)
16 Gibert Carbó, Jaume. Cal Janes                                         Manresa  (4)
17 Piñol Rovira, Pere. Cal Cigaló                                             Osca (4)
18 Pons Canals, Domènec. El Mingo                                        B.T 89 Vitòria (?) (3)
19 Rosich Tarrida, Pau. Cal Milio                                              Tetuan - Marroc  
20 Rovira Bertran, Pasqual. Cal Pasqual                                 Cerana (sic) (Lleó)  (4)

PRESONER LLOC

(2).- Llibre sobre el Pla pendent de publicació de Salvador Llorach.
(3).- Llibres de Lleves
(4).- Aquests sis tenen en el Llibre de Lleves corresponent una nota en vermell idèntica que diu “Bon. Trab. 16-4-40”

CAMPS DE CONCENTRACIÓ, DE TREBALL I DE CÀSTIG
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La font de tota la resta ha estat la MO, i l’he obtingut de forma marginal en haver-me centrat en la re-
cerca dels morts. La llista crec que és bastant més llarga i es podria precisar millor.
A més a més, les dades de la MO són molt febles, i molt probablement els presoners dels quals només 
hi ha notícia del camp de classificació -com és el cas de Miranda d’Ebre, el més important-, poc o molt 
haurien estat destinats a determinats batallons de treball que es desconeixen de moment.
Cal afegir que per tornar a casa, cosa que van poder fer quasi tots, calia el corresponent aval de les au-
toritats del moment. Normalment els avaladors eren l’Alcalde, el Cap de la Falange i el Rector, però va 
haver-n’hi d’altres. 

   Encara que d’una forma molt aproximada, es pot fer una anàlisi del patiment i del cost social de les 
famílies. Entre morts i empresonats -que com ja s’ha dit no hi són tots-, tenim 57 persones, que vol dir 
57 famílies. Entre una població d’uns 1.130 habitants, que són 245 famílies, resulta que el 23% de les 
llars van patir les conseqüències de la guerra a casa seva, i, el que és més terrible, en la majoria del casos 
a través dels més joves. En l’Annex es pot veure ben clar.

CLASSIFICACIÓ EN RELACIÓ AMB EL RÈGIM

Cal tenir en compte que aquestes lleves de 1936 a 1941 van ser refetes pel govern franquista amb els soldats que no havien 
mort al front. Es pot veure ben clar amb les de 1940 i 1941 detallades més amunt.

1936                                                 5                                2                                                          7
1937                                                 2                                1                                                          3
1938                                                 3                               4                                                          7
1939                                                 9                                1                                                         10 
1940                                                4 1      5
1941                                               14                                2                                                         16  
1942                                                 2                                5                                  1                       8 
1943                                                 4                                8                                                         12  
1944                                                 5                                8                                                         13  

Total                                         48  (59,26%)                  32  (39,51%)                   1  (1,23%)               81 

1936                                                 5                                
1937                                                 2                                
1938                                                 3                               
1939                                                 9                                
1940                                               
1941                                               14                                
1942                                                 2                                
1943                                                 4                                
1944                                                 5                                

Total                                         48  (59,26%)            

1936                                                 5                                2                                                          7
1937                                                 2                                1                                                          3
1938                                                 3                               4                                                          7
1939                                                 9                                1                                                         10 

1
1941                                               14                                2                                                         16  
1942                                                 2                                5                                  1                       8 
1943                                                 4                                8                                                         12  
1944                                                 5                                8                                                         13  

      32  (39,51%)                   1  (1,23%)               81 

2                                                          7
1                                                          3
4                                                          7
1                                                         10 

     5
2                                                         16  
5                                  1                       8 
8                                                         12  
8                                                         13  

      32  (39,51%)                   1  (1,23%)               81 

Lleves Adicto Indiferente Desafecto Total

Font: Llibres de Lleves.

Una simple mirada a l’estadística palesa clarament que aquesta repressió ideològica no va ser excessi-
vament dura ni gaire estricta. Però calia saber de quin peu calçaven els joves soldats respecte del règim 
franquista en incorporar-se al seu exèrcit.

CONCLUSIÓ

Se’n podrien fer moltes, però amb una n’hi ha prou: és imprescindible saber el que ens esborrona de la 
nostra història perquè no torni a passar.

col·laboracions
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A l’historiador Ramon Arnabat pel seu assessorament, als treballadors i autoritats municipals per facili-
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EL COST HUMÀ
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ANNEX

Carta que palesa la desaparició al front de Florenci Pedro Bertran, el Florenci de cal Minguet. Cedida 
per Salvador Pedro.

La impotència, l’angoixa i el patiment de les famílies traspua d’aquestes línies, davant de l’incertesa de 
la sort dels éssers estimats al front, per acabar amb la desaparició més anònima sense cap possibilitat de 
localització.
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Història - Notes necessàries (II)(*)
Després de tant de temps, una transició mal feta, la minsa disposició de l’estat i, sobretot,  l’oposició aferrissada del conser-
vadors més rancis  i ultres, difícilment sabrem mai l’abast de les víctimes –de qualsevol tipus, morts, presoners, exiliats, des-
terrats i marginats de tota mena-, de la guerra i la repressió franquista. No obstant això, si que cada cop estem més a prop de 
completar la llista dels que van perdre la vida a la guerra civil o bé arran d’ella,  es a dir, per causes directes o indirectes. L’any 
passat publicava una llista amb 37 noms i enguany se n’hi ha d’afegir uns quants més. També s’aclareix la identitat d’algun 
altre i d’algunes fonts d’informació:

NOM EDAT LLOC DE LA MORT DATA EXÈRCIT FONT

11. Jaume Marimon Rovira
Cal Marimon
-SOLDAT-

31
Camp de concentra-
ció de Sant Marcos 

(Lleó)
27-05-1939 R RC Lleó

36. Josefa Riba Miró
Sant Quintí de Mediona
-CIVIL DE FORA DEL PLA-

55? Pont de Baldús 02-09-1936 MO/AP

38. Joan Farré Grimau (1)
Sabanell del Baix. Cal Raspallet
 -A CASA MALALT DEL FRONT-

23 Sabanell 14-03-1939 R MO/AP

39. Joan Casanellas Casanellas (2)
Cal Casanellas
 -ACCIDENT-

27 Baldús 1937 MO

40 Manuel Valle Equiluz
-ACCIDENT- 32 Sabanell 22-01-1939 R Rc/Font-rubí (3)

41 Soldat no identificat
-ACCIDENT- 30 Sabanell 22-01-1939 R

42 Manuel Romeu Fornós (4) 23 Camp de la Bota 28-04-1939 Militant CNT

(*) Veure La Font de l’Esteve, número 29 desembre 2008.
(1) Deixa de ser la desconeguda del Registre Civil del Pla. Va ser una víctima de la repressió anarquista republicana.
(2) Movia papers per malaltia. Venia amb bicicleta d’una revisió mèdica de Barcelona. Era fosc i va topar amb un camió militar aturat sense llum. 
(3) Ambdós soldats havien de volar del pont de Sabanell i l’explosiu els esclatà accidentalment, sembla que per un cigarreta.
AP=Arxiu Parroquial MO=Memòria oral RC=Registre civil.
(4) Tanmateix, i posats a relacionar víctimes de la guerra amb el nostre poble cal esmentar i destacar un fill del Pla: Manuel Romeu i Fornós (1916-1939), el quart 
de cinc germans nats a les Parellades, excepte la Maria, la més gran, a les Tarumbes. El 1936 la família s’ havia traslladat a Gelida. El Manuel treballava a la 
paperera La Gelidense i era militant de la CNT. No més cal recordar que aquesta militància fou justificació suficient pels franquistes per afusellar-lo, com a tants 
d’altres, al Camp de la Bota el 28 d’abril de 1939.
Fonts: Andreu Guiu. Anarquistes a Gelida - Revista “Festa Major 1987”.  RC del Pla.

DOS SOLDATS DE LA LLEVA DEL BIBERÓ (1941), 
EL PERE DE CAL JANES I EL JOSEP DE CAL GRAN 
PARLEN DE LA SEVA ESTADA AL FRONT
Al Pla només queden vius dos dels 
molts combatents a la guerra: el Pere de 
cal Janes i el Josep de cal Gran. 
Aquestes ratlles, que reflecteixen al-
gunes de les seves vivències al front 
explicades per ells mateixos, volen ser 
un petit homenatge al poble d’aquell 
temps, a la seva gent, i especialment 
als més joves, els de la Lleva del Biberó. 
Patidors tots durant aquells anys sense 
cap raó d’un conflicte encara amagat o 
molt mal explicat i encara menys ben 
conegut, i que hauria de figurar en els 
programes escolars sense passions, però 
amb claredat i transparència meridi-
anes. Homenatge i reconeixement del 
que crec que el poble d’avui n’és deu-
tor vers la gent d’aquells temps difícils i 

dolorosos, i que caldria fer amb sentits 
records cap els que ja no hi són, i ben 
efectivament als pocs que com el Pere i 
el Josep encara en poden gaudir.
Aquesta cronologia ens pot ajudar a 
situar en el temps els fets que ens ex-
pliquen:
Front del Segre – Noguera (abril/de-
sembre 1938). Ofensives republicanes. 
Del  22 al 29 de maig. Caps de pont 
de Serós, Balaguer (El Merengue...) i la 
Baronia i Tremp (St. Corneli...). Del 6 
al 26.de novembre. Cap de pont de Se-
ròs – Torres de Segre.
Batalla de l’Ebre  (juliol/novembre 
1938).Ofensives republicanes i con-
traatacs franquistes. Del 25 de juliol 
al 16 de  novembre. De Mequinensa 

a Amposta. Campanya de Catalunya 
(desembre 1938/febrer 1939). Ofensiva 
franquista. Del 23 de desembre al 10 de 
febrer.
Continua l’ofensiva franquista fins l’1 
d’abril de 1939.

Font: Les Batalles del Segre i la Noguera Pallare-
sa: Pol Galitó i altres. Víctimes de la Guerra Civil 
(1936-1939) al Penedès: Ramon Arnabat i altres. 

Ells dos també, a part de ser 
membres de la lleva del 41, van 
poder tornar del front. No van 
disparar gaires trets i també es 
pot dir que van estar de sort, se la 
van haver o la van saber buscar. 
Escoltem-los.
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Com va anar això Pere?
“Vaig estar de sort…, trets en vaig titar 
pocs…,  sempre vaig estar tancat”

Aquestes frases resumeixen la seva es-
tada al front i també per què podem 
parlar amb ell, va estar de sort…
“Em van agafar el mes de maig amb 17 
anys, a l’octubre feia els 18, i els vaig fer 
presoner a la plaça de toros de Logro-
nyo”

Ens mirem la llista de soldats morts 
del Pla i s’estranya que ni hagin tants.  
“Collons!, si que ni han…, si que en van 
matar… Vam marxar del front el mes 
de maig. No vam fer mai cap instruc-
ció. Vam anar en tren a Barcelona, del 
quarter de Barcelona a Cervera també 
en tren, i de Cervera a Ponts a peu,… 
ho tinc ben gravat, hi ha trenta quilò-
metres. Allà vam estar uns quants dies 
dormint en pallisses fins que ens van 
dur al front, a St. Corneli. A Ponts es-
tava amb el Josep de cal Perico. Vam 
estar junts fins que ens van portar a St. 
Corneli. Allò va ser un desastre…, haví-
em d’haver anat cap a casa i no cap allà. 
Vam passar les seves línies de nit, de dia 
ens van encerclar i a les dues de la tarda: 
salvi’s el que pugui!. Ens vam arraco-
nar a un marge…, les bales feien caure 
la terra…, i al vespre vam anar seguint  
un torrent que hi havia fins que ens van 
agafar presoners. Em van fer presoner el 
primer dia… A la guerra només hi he 
estat un dia. Vam anar seguint una rasa 
i ens va agafar el requetè. Bona gent eh! 
Bona gent! Que si ens agafen els moros 
ja estava; però les coses tal com són, ens 
van respectar…, ens van donar cafè…, 
bona gent . Érem presoners dels reque-
tès, però hi havia també els moros que… 
encara ens volien tallar el coll, eh!… Em 
van fer presoner a St. Corneli… Ens van 
dur uns quants dies a Tremp, a un cine. 
Després a Osca, i d’allà als quarters de 
St. Gregori de Saragossa. Uns quarters 
més grans que el poble del Pla. Després, 
set mesos a la plaça de toros de Logronyo 
dormint sota les voltes, i, finalment, cinc 
mesos més a El Torrero de Saragossa. El 
Dia dels Innocents em van dur de Lo-
gronyo a Saragossa. No vam fer mai res. 
L’únic que fèiem era cantar el Cara al Sol  
quan alçaven la bandera i quan la baixa-

El Pere, pocs anys després de la guerra

El Pere de cal Janes  - Pere Gibert i Mestres (1920)
El Pla del Penedès - Cal Janes, 2 de novembre de 2008

ven. Sí que teníem una feina…, matar 
polls. Asseguts allà a les grades a matar 
polls… A El Torrero, compte tu com es-
tàvem que en uns locals, unes naus que 
potser hi cabien 500 persones, i potser 
ni havia 2000… Si t’havies d’aixecar a la 
nit als lavabos els havies d’aixafar a tots 
i ja no podies tornar. Un desastre! Val 
més no parlar-ne perquè segons a qui ho 
expliques tampoc s’ho creuen. Barba-
ritats!. Ens van fer anar a pelar patates 
-ara molta gent cuites no les vol-, i quan 
les van anar a buscar per coure-les ja 
s’havien menjat totes crues,… l’endemà, 
guàrdia perquè no mengéssim patates. 

Ja ho veus eh!. Si et donaven al mig dia 
un cassó de cigrons i si n’agafaves tres 
grans ja estaves de sort. Tres grans i un 
xusco tot lo dia. Llavors van arribar els 
informes del poble, cap a casa i després 
encara un any i mig de mili.”
I no tot es va acabar amb la guerra?
“Quan va acabar la guerra havies d’anar 
com un canó d’escopeta…, perquè a St. 
Sadurní al Cafè de la Plaça van tocar 
allò quan acabava el telediario que to-
caven l’himne…, i la gent no es va ai-
xecar. I hi havia la guàrdia civil, i ja es 
van aixecar ràpid!…, fava a l’un i fava a 
l’altre… oh, oh, oh” (…)
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El Josep de cal Gran  -  Josep Piñol i Queraltó (1920).
El Pla del Penedès, 19 de juny de 2009

Ens mirem les llistes dels morts i les del 
40 i 41, i confirma que eren tota una 
colla, però que de la seva lleva només 
van matar al Joan de cal Perico perquè 
el Francesc Sanagustín –de cal Nadal- 
pertanyia a Torrelavit. I explica: 

“El 27, 28 o 29 d’abril ens vam incor-
porar i el 15 de maig ja ens van fotre al 
front…, sense fer instrucció. Van anar al 
Govern Civil i d’allà ens van portar a uns 
quarters del darrera del Parc que tenien 
el nom de Carlos Marx. Ens hi vam es-
tar quinze dies o tres setmanes i ens van 
anar traient per incorporar-nos a cossos 
de l’exèrcit al front. El Perico i algun altre 
van ser dels primers que van marxar…, 
primer pels combats del pont de Balaguer 
i després cap el cantó de la província de 
Tarragona preparant l’ofensiva de l’Ebre. 
En sortir de Barcelona ens van dur en 
tren fins a Cervera, allà… a uns magat-
zems del Trepat, que feien màquines de 
segar;… ja estaven formades les compa-
nyies i els batallons i em van agregar a la 
4a Companyia. Pel què havien dit… a la 
4a Companyia havia un capità que s’ha-
via passat dels nacionals incorporant-se 
a l’exèrcit republicà…, és el que va tenir 
menys baixes. L’endemà ens van dur a la 
vora del front, a Ossó de Sió…;de Cer-
vera a Ossó de Sió hi ha 28 quilòmetres 

que vam fer a peu en una nit…; aquell 
dia ens van deixar descansar…, i l’ende-
mà vam anar a fer instrucció… marcar 
el pas, anar al tir,… no sé si vaig tocar el 
blanc o no…; acabant de dinar arribà un 
… sergent petit i d’allò, i va dir: “Nece-
sito cuatro o cinco valientes para el Tren 
de Combate”. Jo no sabia el què era, però 
vaig dir ’Jo!’ de seguida. Era molt cons-
cient que més enrere no hi podia anar, el 
Pere de cal Jepet i el Ramon de ca la Pau-
la ja s’havien enxufat a camillers…,doncs, 
escolta, els últims eren els fusellers... Ens 
van portar al Mando instal·lat en una 
casa pairal del poble aquell, i ens van 
dir, amb mala sombra, que no escrigués-
sim a casa dient que conduíem un tren. 
Només van demanar voluntaris, ni que 
sabessin tractar amb animals ni res. No 
ho sabia, però intuïa el que era el Tren 
de Combat, perquè la marxa que vam 
fer aquella nit de Cervera cap a Ossó de 
Sió ens van creuar amb el Tren de Com-
bat…, feia el mateix recorregut…, vaig 
veure soldats com nosaltres que anaven 
amb carros… i per instint em vaig dir: 
“Hòstia noi, si jo pogués anar amb un 
carro com aquests!…, l’instint…, i vaig 
pensar que pitjor del què tenia no era. Al 
Mando hi havia un sergent de la lleva del 
36 i un caporal també… del 36, que un 
era aragonès –el que després em va re-
clamar- … es deia Ismael Mazo Ciprés 
i l’altra que era de Salàs i es deia Manuel 
Grau. Al Tren érem 20 o 25, teníem 7 o 
8 carros amb dos animals per carro i… 
algun cavall; hi havia carreters, ajudants 
i… auxiliars. Vaig arribar a carreter, però 
d’entrada anava a ajudar…, a la retirada 
em van donar un carro…”. 

El Joan Anton, el seu fill, esmenta 
la requisa d’un carro com a acció de 
guerra…
“… sortint d’Amposta… necessitàvem 
algun carro més, i el sergent… ens va 
agafar a mi i a un altra amb un fusell 
i vam anar cap aquells camps d’arròs 
que estaven tots ermotats i vam trobar 
un carro amb dues dones…, les vam fer 
baixar i ens vam emportat el carro i els 
animals…, i els vam fer servir per tot 
el que teníem de portar…, no hi havia 
cap home, només eren dues dones, i si 
hagués hagut un home hauria estat el 
mateix…”. 

Continua el seu relat.
“El Pere de cal Jepet i el Ramon  de ca 
la Paula es van poder enxufar a camillers 
–me’ls vaig creuar un cop que portaven 
un ferit a la reraguarda-, i jo em vaig 
poder enxufar al Tren de Tombat… El 
Tren de Combat era… com si fos d’in-
tendència… Ens cuidàvem d’anar a bus-
car el subministrament de material de 
guerra; el portàvem nosaltres i fèiem els 
trasllats. També cada dia anàvem a In-
tendència per proveir les cuines de cada 
companyia i en els trasllats portàvem 
olles i plats i el què fos. El Tren de Com-
bat era la intendència del batalló…, ser-
via les quatre companyies del batalló…; 
teníem els magatzems de queviures a la 
reraguarda i no ens estàvem a la primera 
línia del front.” (…)
“Les ofensives del cap de Balaguer (front 
del Segre) van ser del 15 al 27 o 28 de 
maig. Allà va ser un fracàs, i tot allò va 
aquedar quiet…, i vam passar un mes 
i mig descansant a la reraguarda. El 
mes de juliol, quan es va assaltar l’Ebre 
(batalla de l’Ebre)… hi vam anar com 
a segona línia, a reforçar. Hi vam estar 
40 dies,  a un cantó on només hi va ha-
ver combats, però esporàdics…, no vam 
anar mai a l’assalt…, i el fort va ser al 
cantó de la Serra de Pàndols i Cavalls; 
allà hi van ser molta part de les Brigades 
Internacionals que estaven incorpora-
des amb forces d’allà, i va passar el que 
va passar… El 9 o 10 de setembre ens 
van rellevar i ens van portar al delta de 
l’Ebre. D’aquesta estada al delta recor-
do una anècdota…, quan vam arribar a 
l’Aldea, que és un poble al peu del riu… 
vam arribar-hi el vespre i vam acampar 
on vam poder. Allà hi havia algo de re-
gadiu…,  potser feia dues o una hora 
que dormia, n’arribaren un, dos o tres… 
“allà hem trobat uns melons”…, de gana 
no en faltava…, em sembla que també 
en vaig menjar i aquí no va passar res. 
Però l’endemà dematí, resulta que el 
Mando de la companyia del batalló esta-
va instal·lat en una casa de pagès…, una 
casa que va coincidir amb l’amo d’on ha-
víem fotut els melons; i llavors va venir 
un comandant o… un oficial dient qui 
havia anat a buscar els melons, qui havia 
pres els melons. No es va poder aclarir 
res, ningú va dir qui era. I ens van dir 
que com a càstig dels 20 o 25 que crec 

El Josep quan va sortir cap a casa del camp de 
concentració de Sta. Maria de Oia.

COL·LABORACIONS
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que pertanyíem al Tren de Combat, “Sis 
d’aquests homes els posarem a les com-
panyies de fusellers, a primera línia”. 
Vaig ser un d’aquests sis, però el sergent 
em va dir: “No pateixis que d’aquí a uns 
quants dies jo ja et reclamaré”. Al cap 
de quinze dies o tres setmanes van dir-
me que em presentés al Mando amb les 
cartutxeres, la manta, el macuto, tot, i 
allà van dir-me que deixés l’arma allà i 
que em presentés al Tren de Combat,… 
aquell xicot em va reclamar. Allà al 
delta de l’Ebre… una anècdota real és 
que molts dies a la nit cantaven ells que 
devien ser manyos, cantaven jotes; i una 
de les vegades van fer un tracte: d’aquí 
passaríem paper (de fumar) cap allà i ells 
ens donarien tabac. Daixò en soc testi-
moni. Un va passar amb una barqueta i 
els d’aquí amb una altra barqueta, i es 
van trobar al mig del riu i van fer el can-
vi … i cada u va tornar a la seva banda. 
Això va passar i en soc testimoni.” 

“Cap el novembre ens van tornar a tras-
lladar cap el front de Balaguer. Als volts 
de Nadal van començar a bombarde-
jar…, i tan va ser començar l’ofensiva 
que ja no van tenir cap resistència. A 
partir d’aquí nosaltres i la majoria, su-
poso, ens vam anar retirant, retirant,  
durant tot el mes de gener fins a França, 
que vam entrar-hi el 8 de febrer. Vam 
trigar perquè anàvem a poc a poc perquè 
ens empenyien també a poc a poc. Anà-
vem reculant conforme anaven avan-
çant ells. Deien que els van  plantat cara 
i van tenir petits enfrontament, però no 
ho crec… A més, els que ens retiràvem 
ja no tenien cap recolzament de menjar 
ni de res. Vam arribar a França… pel 
dret de la Garrotxa, per Castellfollit de 
la Roca…, directe cap dalt del Pirineu 
fins a un poble que en diuen Oix, on 
moria la carretera, i a partir d’allà ja era 
Pirineu, ja era muntanya. A partir d’Oix 
ja ens vam mig barrejar els que érem sol-

dats en retirada, gent, presos de la Mo-
del… comuns i polítics. Vam preguntar 
a la gent del poble quant hi havia fins a 
França i ens van dir que quatre hores. 
Els carros ja ens els havien fet deixar a 
les afores d’Olot, ens els van fer tirar a 
un descampat i hi fotien foc. De manera 
que vam prendre fins allí dalt els ani-
mals, el bast, ja en teníem prou pel que 
portàvem…, no dúiem cap arma, però si 
menjar… Vam sortir d’Oix quan enfos-
quia la tarda…, quan vam estar cansats 
allà a la muntanya vam posar-nos a dor-
mir de la forma que vam poder. L’ende-
mà vam tornar a emprendre la marxa…, 
Bajet… Quan vam arribar a dalt la fita 
de la frontera vam dir “ja som a França”, 
però el control el teníem més avall, i re-
sulta que no ens van deixar passar per-
què obrien la frontera a les 8 del dematí 
i la tancaven a les 6 de la tarda. Vam te-
nir de tornar a fer nit a la muntanya; i, 
així com ara a la nit mires aquest país 
tan poblat i a tot arreu veus llums, doncs 
allà a la muntanya tot va ser de llums de 
focs que havien fet per escalfar-se. Vam 
encendre el foc, portàvem les mantes, 
que no tots en podien portar; els soldats 
en portaven una i nosaltres fins al final 
en vam portar quatre de mantes…, ens 
escalfaven, estàvem allà fent rotllo… 
Vam entrar a França…, si hi havia algun 
ferit i a les dones els deixaven passar al 
davant, i als altres i els soldats els deien 
si volien anar a la zona nacional o a la 
zona republicana. Llavors Catalunya ja 
estava envaïda pels nacionals. Casa per-
tanyia a la zona envaïda, i quedava el 
centre, part de València i Cartagena. 
Era el febrer i la guerra no es va acabar 
fins el primer d’abril. Durant aquests 
dos o tres mesos hi havia zona republi-
cana. Els que van dir zona republicana, 
com que ja no hi van poder anar van 
quedar controlats als camps de concen-
tració francesos. Els que com jo volien 
anar a la zona nacional ens van posar a 
part. Vam estar un dia a una població 
del pirineu francès, a Amélie les Bains 
(Els Banys d’Arlés)… que era un balne-
ari de luxe. Vam passar per allà i vam 
veure aquells aparadors!…, de tot. Ens 
van posar al Casino de Amélie les Bains, 
no dins els locals, al jardi,…, ens van 
posar allà. Hi vam arribar cap el tard i 
repartien pa amb xocolata. Quan me’n 
vaig assabentar ja en venien, i em van 
dir “Noi, ja s’ha acabat!” i que l’endemà 
dematí en tornarien a repartir. Vaig ser 
dels primers, però…, una aglomeració 
de gent!…, no hi havia manera de repar-

El Josep i el company de St. Quintí de Mediona, Agustí Mallofrè, a Valls camí del delta de l’Ebre. 
Al darrera un camió Diamond.

COL·LABORACIONS
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tir…, la  gent s’abocava allà; no sé com 
em vaig infiltrar per entre mig i vaig ar-
ribar a la caixa del pa. Xocolata ja no, 
però vaig tenir temps d’omplir-me les 
butxaques de pa i a la mà i la feina va ser 
poder sortir. Però quan ja havia sortit ni 
havia quatre o cinc al costat, al voltant 
que deien “Aquell en porta, aquell en 
porta!”, i només vaig sentir una trompa-
da al cap i vaig fer cap a terra. El pa que 
portava als dits va quedar escampat per 
allà, el de les butxaques no, i… aixecar-
me i escapar. Al cap d’un dia ens van 
anar traient i ens van portar en tren a 
una població que es deia Luchon… fins 
a Tarbes; ens van fotre en una via morta 
i ens van deixar allà. Suposo que espe-
rant torn per entrar a Espanya. Ens vam 
estar cinc dies al tren. Encara ens van 
tenir l’atenció, suposo que eren el fran-
cesos que ho pagaven, que ens van sub-
ministrar menjar…, i amb la gana que 
portàvem! Allà és on he menjat el pa 
més bo, pa de l’exèrcit francès; els fran-
cesos encara no estaven en guerra…, i 
paté i conserves i xocolata, i no ens falta-
va de res. El dematí ens portaven aigua, 
podíem baixar del tren i rentar-nos i tor-
nar…, havies d’anar als wàters del 
tren… El problema també era que el 
tren tenia aquells departaments de qua-
tre, vuit i un passadís; a cada departa-
ment de vuit en posaven vuit i dos al 
passadís, i si havies de sortir la feinada 
que tenies, però no es va morir ningú 
d’això. Allà ens va venir a veure un heroi 
de la Guerra Mundial, el Petein. Llavors 
jo no el coneixia, però després d’uns 
anys que era aquí… va sortir cinquanta 
mil vegades, i em vaig dir: “Hòstia, 
aquest tio és el que havia vist allà”. Està-
vem custodiats per senegalesos. Feien 
guàrdia a l’andana…, ben vestits, amb 
uniforme…, no ens van dir mai res. Als 
cinc dies es va posar el tren en marxa 
cap a Espanya, i vam seguir la vora fins 
l’Atlàntic, de l’alçada de Tarbes, tota la 
ribera aquella, ja no recordo les poblaci-
ons…, Narbona, San Juan de Luz, 
Lourdes,… fins a  Hendaia. A Hendaia 
vam passar pel pont internacional, mig 
espanyol i mig francès. El francès, tot 
pintat, nou; el mig espanyol… unes pe-
ces trencades, per pintar. Quan surts 
d’Hendaia és Irún, ens van portar a l’es-
tadi de futbol que es deia Estadio Gal 
(avui encara s’ho diu). Aquell estadi el 
van fer servir com a camp de classifica-
ció, de passada. Com que mig plovia ens 
van posar a les grades, a les tribunes co-
bertes amb una teulada…, el que hi ha-

via aquell temps. Allà dos o tres oficials 
ens van fotre una arenga i ens van dir 
que si portàvem alguna cosa que no fos 
nostra, que ho haguéssim robat, ho ha-
guéssim pres, que ho anéssim a deixar 
allà que ells no t’acusarien de res… 
Molts van anar allà, algun per por crec 
que algunes coses seves les van anar a 
deixar… Com que havíem fet aquell re-
corregut i del tren venia amb unes es-
pardenyes, i al macuto portava unes sa-
bates… em vaig descalçar per posar-me 
les sabates i treure’m allò mullat i em 
van dir: “No hace falta que no le vamos 
a quitar nada…”, es creia que me les po-
sava perquè no me les prenguessin. De 
l’Estadi Gal ens van portar a Pasajes, un 
port natural del País Basc, i allà ens van 
fotre al Ciutat de Palma; un barco que 
abans de la guerra feia la travessia de 
Barcelona a Palma de Mallorca. Quan 
va esclatar la guerra el devien trobar a 
Mallorca i el van transformar per trans-
portar militars i el que ells volessin. Les 

bodegues estaven amb unes llitotxes, i 
ens van anar entaforant allà…, encara 
vaig tenir la sort que em toqués una lli-
totxa, i els altres es van quedar a cober-
ta…, no…, bé, i allà on podien. Recor-
do que quan va començar a moure’s els 
barco em vaig començar a marejar… 
Vam estar trenta sis hores en barco…, no 
vaig ni menjar, no tenia ganes ni de 
moure’m. Uns deien que si ens portaven 
a Galícia, uns altres si ens portaven a Se-
villa…, si és a Sevilla em moro, escol-
ta!;… el barco ja anava a poc a poc… 
fins a la matinada amb claror no podíem 
desembarcar. Ens van portar a un port 
que té un parador, Baiona. Vam desem-
barcar, ens van carregar amb camions i 
ens van portat cap a baix la frontera amb 
Portugal, Santa Maria de Oia (Monestir 
de Santa Maria de Oia). Era un poble on 
hi havia un convent i ens van fotre en un 
convent… també improvisat, un camp 
de concentració. Allà hi vam ser tres 
mesos…, de seguida ens vam poder co-

El Josep i el Pera de cal Jepet (Pere Olivé) al darrere dels quarters Karl Marx
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municar amb aquí, a casa…, encara tinc 
les cartes que escrivia i aquí les guarda-
ven. Les que rebia les vaig cremar totes 
abans d’arribar a França… Al camp de 
concentració, escolta!, tiberi ben poc; el 
dematí et donaven un xusquet petit així 
–senyala amb les dues mans molt petit- 
…, i al migdia un casso d’una cosa clara 
amb volves de pa o no sé de què, no res, 
i al vespre igual… Estàvem vora mar i 
ens deixaven sortir allà fora del recinte 
del convent o del monestir…, havien 
muntat voluntaris que feien de fuster, 
uns altres que feien neteja, uns altres 
que conservaven…, en fi. El diumenge 
ens feien anar a missa… era obligato-
ri…, al final ens feien cantar el Cara al 
Sol; mirava de quedar-me al darrera de 
tot, i cantava i no cantava… “Un dia ens 
l’empalmarem eh!”. Estaves en una situ-
ació que tant te fotia una cosa com una 
altra, no tenies cap idea de res… Llavors 
la gent ja anava reben avals, i a mesura 
que els anaven reben anaven sortint. Pri-
mera perquè resulta que quan vaig en-
trar-hi dues  seccions ja feia temps que 
hi eren, la secció que van formar amb 
nosaltres era de les últimes que van en-
trar…, el camp ja estava ple (es calcula 
que hi van haver 10.000 presoners). 
Vam ser els últims d’omplir-lo i els úl-
tims de sortir. Anàvem sortint pel nom 
de l’abecedari .. rebut l’aval, sinó…, de 
tant en tant…, “Mira aquell ha desapa-
regut”… el que no tenia els avals i bons 
informes malament!… Alguns van aca-
bar en batallons de treballadors, però 
molts els van passar per la pedra, eh!, 
molts, molts… El que sabia que ho tenia 
mal parat ja es va quedar a França…, 
sempre n’hi ha que van despistats… 
Allà al camp de concentració hi vaig 
trobar el Pau de la Teresa, el Josep…, va 
sortir primer perquè era de la primera 
remesa… No se com vaig rebre l’aval, 
crec que per correu…, els avaladors els 
buscaven a casa de cadascú…T’ho 
anunciaven un dia abans, “Mira, demà 
prepara’t que sortiràs” Ens van dir “sor-
tiu, ja podeu anar, ja podeu marxar”, 
sense cap guàrdia ni res… Baixava l’ai-
gua de la muntanya per un rec, cada dia, 
cada dia anava allà em rentava, en treia 
la camisa, matava els polls i estenia la 
camisa… Quan vaig saber que tenia de 
marxar, em vaig preparar la roba,… em 
vaig posar la neta i vaig arribar al Pla 
sense ni un poll… Ens van donar uns 
vals…, podíem pujar… ens els trens de 
franc. A Baiona a la Seguretat Social 
vam… dinar, i d’allà amb el tramvia de 

franc fins a Vigo. A Vigo…, passar la nit 
en… una  residència de monges. L’ende-
mà al dematí… vaig anar a un bar que 
hi havia prop de l’estació, com que tenia 
pocs o molts diners em vaig fer arreglar 
una barra de pa amb dues rodanxes de 
peix pel viatge… Allà ens van facturar 
en el tren…, recordo les estacions, Mon-
forte de Lemos,… Lleó, hi vam passar la 
nit,… ja no portàvem  mantes que les 
havíem deixat al camp de concentració, 
amb un fred que fotia!; fins l’endemà al 
dematí que va passar el tren que podíem 
pujar; un tren destartalat, sense vidres a 
les finestres,… fins a Miranda d’Ebro… 
Vam passar per estacions,… en algunes 
paràvem, sense baixar,… els moros 
t’oferien aigua, caramels,… moros que 
eren de l’exèrcit, soldats,… si podien fer 
algun calé…; van passar per tot l’Ara-
gó…, no me’n recordo de molts po-
bles…, Zuera, on al principi de la guerra 
va haver-hi uns combats molt forts, em 
va impactar veure l’estació de Zuera tota 
esgavellada, bombardejada....; em va 
impactar deixar la província de l’Aragó i 
entrar a la província de Lleida, Catalu-
nya,… com la nit amb el dia… El tren 
que veníem era un tren ordinari…, la 
gent que pujava en entrar a la província 
de Lleida amb la que venia de l’Aragó,… 
com la nit amb el dia. El paisatge,… tot 
em va canviar. Quan vaig entrar a Fran-
ça també em va passar. Quan vaig arri-
bar aquí em vaig haver de presentar a 
l’Ajuntament i a la Guàrdia Civil, però 
només em vaig presentar a l’Ajunta-
ment. Vaig fer expedient de fill de ví-
dua,… en el temps de guerra ho van 
anul·lar… Acabada la guerra tots van 
haver d’incorporar-se perquè eren quin-
tes demanades, del 41, 42 i crec que 
també del 43, però jo… vaig fer expedi-
ent de vídua…”

Encara continuem xerrant.
“…n’hi va haver que es van fer volunta-
ris,… n’hi ha que han cobrat, en canvi 
nosaltres que no teníem ni l’edat i ens 
van treure de casa… (el Joan Anton li 
diu que si ho mogués sí que cobraria, 
però que no es tracta tant de cobrar –
que també- sinó de reconeixement com 
als pobles de França on els morts tenen 
un monument…, al menys caldria un 
reconeixement…)”.
“Ens hem vist amb el Pere de cal Janes, 
els dos únics que quedem de la lleva 
del Biberó…,…també ho era el Josep 
Ramon de cal Tetas… de Subirats,… 
i el Figot i dos de St. Quintí. Al Tren 

de Combat estava amb un de St. Quin-
tí,… tinc fotografies… amb aquest de 
St. Quintí… per comptes d’un carro hi 
ha un camió, d’uns camions que eren de 
l’exèrcit que en deien Diamond, ameri-
cans, que tots eren de caixa de ferro… 
La majoria eren Katiuskes de caixa de 
fusta… D’armament teníem fusells 
xecs, metralladores o fusells metra-
lladors que al cap de quatre trets, i els 
fusells xecs també, quedaven oberts de 
dalt com una escarxofa,… havia agafat 
5, 10 fusells, no sé quants… al bast… 
i portar-los al poble, a Preixens, on hi 
havia l’armeria a arreglar-los. A Preixens 
el 19 de juliol que encara havíem d’anar 
cap a l’Ebre… vam desfilar jurant ban-
dera…”

Tornem a parlar del front, de primera 
línia, i diu:
“…respecte dels punts forts que van po-
der fer a l’altra banda de l’Ebre (els naci-
onals) van ser punts estratègics que eren 
difícils d’atacar i era difícil que t’ata-
quessin…, els que t’esperaven ho tenien 
fàcil, i als que volien atacar era difícil 
anar allà dalt. Això també va passar a 
Sant Corneli i al ‘’Merengue’’… expli-
caven els que ho havien vist o viscut, 
perquè els comandaments van atabalar 
a les forces dient: “Vínga nois que això 
no és res, això és pan comido, això és un 
merengue, ens ho anem a menjar con si 
fos un merengue”…, i ja van tenir un 
bon merengue ja!. Aquest va ser el fet 
del nom del merengue…, i van fer anar 
els soldats mes inexperts…, es van in-
corporar sense fer instrucció ni res…” 
(…)

Aquestes són les paraules de dues per-
sones, dos soldats, protagonistes d’una 
desgraciada  guerra amb dures conse-
qüències més enllà del conflicte. Mal-
grat tot, no he vist en ells cap ombra 
d’animositat o de rancúnia ni res que si 
assembli. Aquesta actitud sobta amb la 
dels que es diuen hereus dels vencedors, 
que no volen ni sentir a parlar de digni-
ficar com cal les persones que van pa-
tir aquella guerra injusta. Caldria pen-
sar-hi. Països que han tingut conflictes 
semblants han posat ja, o estan en vies 
de fer-ho, les coses i la gent al seu lloc. 
Aquí, després de més de trenta anys de 
recuperada la democràcia, les coses no 
s’ha mogut gaire,… massa poc.

Josep Vallès – Novembre 2009


