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Els batallons de parla an-
glesa, junt amb els llati-
noamericans i els cubans,
s’estaven amb la XV Bri-
gada a prop de Marçà. Els
batallons majoritàriament
de parla alemanya forma-
ven part de l’XI Brigada,
no gaire lluny de Falset, i
els eslaus de la XIII Briga-
da tenien el campament a
prop de Pradell. Va ser
aquí, enmig del paisatge
espectacular del Priorat,
on els batallons es van re-
organitzar i els soldats van
recuperar la moral a co-
mençaments de la prima-
vera de 1938, després de
patir grans pèrdues a
l’Aragó i abans d’entrar en
combat, el 25 de juliol del
mateix any, en la cruenta
Batalla de l’Ebre. I també
va ser aquí on es van posar
de manifest les tensions
que vivien alguns briga-
distes entre ells (com les
que hi havia entre els sol-
dats anglesos i irlandesos)
o la dificultat d’integració
dels joveníssims soldats
espanyols i catalans de la
lleva del Biberó als bata-
llons britànics i nord-ame-
ricans.

Però un dels atractius
més grans que ofereix el
llibre de Jackson al lector
local són els apartats que
fan referència a les rela-
cions que els soldats estra-
ngers van mantenir amb la
població autòctona. Els
brigadistes ajudaven en les
feines agrícoles que patien
la falta de mà d’obra (els
pagesos joves eren al
front), organitzaven festes
i competicions esportives,
prestaven assistència sani-

tària, repartien aliments o
involucraven la població
local en les visites que per-
sonalitats polítiques im-
portants van realitzar al
Priorat en aquelles dates,
com la de la dirigent co-
munista Dolores Ibárruri
La Pasionaria, el primer
de maig de 1938, o l’esta-
da poc després del pandit
Jawaharlala Nehru i la se-
va filla Indira Gandhi, que
anys després serien els pri-
mers ministres de l’Índia.

La confraternitat dels sol-
dats estrangers amb els ve-
ïns dels pobles on vivien
va culminar, fins i tot, amb
matrimonis entre brigadis-
tes i noies prioratines, un
aspecte fins ara poc divul-
gat. Tots aquests aspectes
que recull Els brigadistes
entre nosaltres. Pròleg i
epíleg a l’última gran ba-
talla de la Guerra Civil es-
panyola gairebé no els ha
tractat la historiografia,
atès que «els períodes en-

tre batalles no han desper-
tat fins ara gaire interès»,
segons Angela Jackson.
La intenció d’aquesta his-
toriadora britànica, resi-
dent des de fa anys a Mar-
çà des d’on impulsa l’as-
sociació No Jubilem la
Memòria, és que el seu lli-
bre «serveixi de punt de
partida perquè algun jove
historiador continuï fent
més investigacions». De
fet, segons va confessar
una mica decebuda dime-

cres durant la multitudinà-
ria presentació del llibre
que va tenir lloc a la biblio-
teca Salvador Estrem i Fa
de Falset, a hores d’ara ja
hi hauria d’haver tesis
doctorals i llibres que estu-
diessin a bastament la pre-
sència de les Brigades In-
ternacionals o les Brigades
Mixtes (formades per sol-
dats estrangers i espanyols
i catalans) a la zona nord
de l’Ebre, abans de co-
mençar la batalla.

Un estudi explora la vida de les Brigades Internacionals al Priorat abans d’entrar en combat a l’Ebre

Calma relativa abans de la batalla

Angela Jackson, fotografiada amb el seu llibre. A la dreta, dues imatges de l’exposició sobre la presència de les Brigades In-
ternacionals al Priorat, que dimecres es va inaugurar a la biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset. / JUDIT FERNÁNDEZ

NATÀLIA BORBONÈS / Falset
● Després de la retirada del front d’Aragó i
mentre esperaven per incorporar-se a la Batalla
de l’Ebre, els soldats de les Brigades Interna-
cionals que durant la Guerra Civil van lluitar en

el bàndol de la República es van acantonar a di-
versos pobles del Priorat. Com era la seva vida
quotidiana, quines relacions mantenien entre
ells i quins tractes van establir amb la població
local són alguns dels aspectes que recull la his-

toriadora britànica Angela Jackson al llibre Els
brigadistes entre nosaltres. Pròleg i epíleg a
l’última gran batalla de la Guerra Civil espa-
nyola (Cossetània Edicions), que dimecres
passat es va presentar a Falset.

● L’obra d’Angela Jackson aca-
ba amb dos interessants apèn-
dixs, un dels quals ofereix una
llista dels soldats i civils que
consten enterrats a les fosses co-
munes de la Torre de Fontaube-
lla i els Guiamets (prop de 200
noms) i l’altre, una llista dels
matrimonis de brigadistes inter-
nacionals amb noies del Priorat:
dos a Cabacés, un a Falset, tres a
Marçà, un a Poboleda i un a Ull-
demolins. Una llista a què cal-
dria afegir la història, que també
explica Jackson al llibre, del bri-
gadista austríac Rudolph Frier-
nel i la mallorquina Margarida

Ferrer, que es van conèixer a Fal-
set. No es van casar al Priorat si-
nó que ho van fer anys després al
camp d’extermini nazi d’Aus-
chwitz, una història que ha reco-
llit Erich Hackl a la novel·la La
boda d’Auschwitz.

Un d’aquests matrimonis va
ser, el 13 de novembre de 1938,
el de Fernando Iaffa, mecànic
dentista de Buenos Aires de 25
anys, i la veïna de 18 anys de
Marçà M. Teresa Sancho. Des-
prés de la guerra, tots dos van re-
fer la seva vida a l’Argentina, des
d’on tornaven a Marçà amb els
fills per passar-hi les vacances.

Precisament un fill del matrimo-
ni va ballar un tango dimecres en
el transcurs de la presentació a
Falset del llibre d’Angela Jack-
son, que va aixecar molta expec-
tació atès el gran nombre de per-
sones que s’hi van aplegar. La
historiadora britànica és prou co-
neguda a la comarca per l’asso-
ciació No Jubilem la Memòria i
per la repercussió que fa quatre
anys va tenir el seu llibre Més en-
llà del camp de batalla: testimo-
ni, memòria i record d’una cova
hospital en la Guerra Civil espa-
nyola. El nou llibre el van pre-
sentar els escriptors Joan Cava-

llé i Òscar Palazón, aquest últim
traductor, també, de l’obra al ca-
talà. La presentació va incloure
la inauguració de l’exposició
Preludi a l’última batalla de la
Guerra Civil espanyola: Les bri-
gades internacionals al Priorat,
1938, formada per les imatges
(algunes de les quals il·lustren
l’obra de Jackson) que van fer els
fotògrafs oficials de les Brigades
Internacionals, com Harry Ran-
dall. L’exposició també mostra
les fotos de Robert Capa de la
darrera desfilada militar al Prio-
rat dels brigadistes internacio-
nals, el 16 d’octubre de 1938.

L’amor en temps de guerra

La final del
certamen La
Sardana de l’Any
es farà a Reus
● Reus. Les entrades per
assistir a la final del cer-
tamen La Sardana de
l’Any, que tindrà lloc el
diumenge 10 de maig al
Teatre Fortuny de Re-
us, estan exhaurides,
segons ha informat
l’organització de la
convocatòria, la Fede-
ració Sardanista de Ca-
talunya. En aquesta di-
novena edició del certa-
men concursaran les
deu composicions es-
collides per votació po-
pular entre totes les pe-
ces que es van estrenar
durant l’any anterior:
Torredembarra cente-
nària, de Tomàs Gil i
Membrado: 100 anys
de fraternitat, de Marc
Timón Barceló: Dolça
Este, de Lluís Alcalà; A
Garcia, 10 i més, de
Carles Santiago; Cin-
quanta anys junts, de
Joan Segura; Centúria
a Reus, de Jesús Ventu-
ra; 30 anys a sac, d’En-
ric Ortí: L’àvia Teresa,
de Carles Raya; 50 anys
de passió, de René Pi-
camal, i El canó de Pa-
lamós, de Joan Làzaro.
Les sardanes les inter-
pretaran les cobres Sa-
badell i Reus Jove. / EL

PUNT.

Josep Gironès
presenta «La
cabana» a la
Fatarella
● La Fatarella. Josep Gi-
ronès presentarà aquest
dissabte a la Fatarella
La cabana, la novel·la
històrica que ha escrit
sobre els Fets de la Fa-
tarella de 1937, en què
una trentena de pagesos
del poble van ser assas-
sinats per les milícies
anarquistes. Gironès,
fill del poble i nét d’un
dels assassinats, s’en-
dinsa en aquells fets a
través de les vicissituds
d’una família i de tots
els esdeveniments que
van portar a la tragèdia.
La presentació serà a
càrrec de Carme Pelejà,
alcaldessa de la Fatare-
lla, i tindrà lloc al casal
del poble a dos quarts e
vuit del vespre. D’altra
banda, el 16 de maig es
presentarà al poble l’al-
tra novel·la que s’ha
editat a les últimes set-
manes i que també fa
referència als Fets de la
Fatarella: El secret del
brigadista, d’Andreu
Claret. / EL PUNT.


