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-Fa uns dies que em bullia  pel cervell la idea d´agafar el bolígraf i posar-me 
a escriure els fets més rellevants de la meva vida, i avui 1 de gener del 2004 
em poso a començar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sóc ERNEST SAUMELL I JOVER nascut el dia 11 de gener del 1920, fill 
segon del matrimoni, format per Josep Saumell Parellada i Anna Jover 
Bertran veïns de Sant Pere de Riudebitlles, la casa on vaig néixer és al 
carrer Nou,nº. 13, actualment nº.29 coneguda com a “Cal Tano” i habitada 
per l´àvia Antònia. Els pares Josep i Anna i el meu germà Rafel i actualment 
per la meva cunyada Júlia muller del meu germà Rafel i el fill Rafel Saumell 
Ferrer, sorprèn que en la família hi hagin tants Rafels, és perquè el meu avi 
es deia Rafel. 
 

LA MEVA INFANTESA 

 
-Suposo que els primers anys dels infants són tots iguals, mamar, dormir i 
menjar més sòlid cada dia, i obrir els ulls amb noves coses a fer, parlar a 
poc a poc, caminar però sempre sota la mirada de la mare, i de l`àvia.  
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-Ajudats pel pare i el germà gran que tenia 7 anys més.De tots aquests 
temps no en tinc memòria, fins a la fi va venir el gran esdeveniment que 
recordo amb tota claredat, la nit de REIS… jo era un xaval de 7 anys que 
estava a la carretera junt amb altres veïns esperant que arribés la 
Cavalcada dels Reis Mags, quan apareixeren pel revolt de la fàbrica de Cal 
Herrando, vaig començar a tremolar d´emoció mai sentida, però sempre 
recordada i quan passaren pel meu davant, jo em vaig donar compte que no 
era un somni, sinó una realitat que tenia al davant als Srs.Reis 
Mags.Baixaren pel Carrer  Nou fins a la Plaça de les Eres i a l´Ajuntament, 
al col.legi dels nens feren la recollida de les cartes de la quitxalla, i allì un 
per un les anavem entregant, jo acompanyat per la mare, vaig anar a trobar 
el Rei Ros, per donar-li la meva carta, em va agafar, em va posar sobre els 
seus genolls i em va fer vàries preguntes, i aquí ve el curiós del cas, és que 
el Rei Ros, era el meu pare i jo no el vaig conèixer. 

 
-A partir d´aquest fet, ja va començar un 
nou cicle, deixant l´infantesa per ser nens i 
anar a l´escola amb una certa desgana, 
esperant amb anhel sortir a jugar pels 
carrers amb els jocs de les baldufes, els 
balins, els “palets” de ferro, els “occis” o la 
“xarranca” amb les nenes, tot barrejat amb 
entremaliadures que més d´un cop em 
costava, a l´arribar a casa alguna 
plantofada de la mare, per cert ben 
merescuda i de les quals encara me´n 
recordo. 
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-La cosa va anar així, fins arribar a l´any 1929 va ser quan va començar una 
nova etapa de la meva vida, despertar a unes noves emocions, veure les 
nenes que també canviaven per fer-se cada vegada més noies, cosa que va 
ajudar a aquest canvi que un mes o dos abans anàvem junts a la Rectoria a 
classes de doctrina cristiana fins el dia de la Primera Comunió, em veig amb 

l´americana i 
el pantalon 
llarg fet ja un 
xavalet. 
 

 
-Un altre esdeveniment,  fou l´Exposició Internacional de Barcelona, que va 
propiciar la transformació de la muntanya de Montjuic, en la seva totalitat i 
que encara avui subsist El Palau Nacional il.luminat per la part del darrera 
d´uns potents raigs de llums que es perdien en l´infinit.La Font lluminosa 
que en l´actualitat encara funciona avui,  en les festes més solemnes de 
l´any, i són l´admiració de tots el que les veuen. 
 
-L´altre fet important, fou la inauguració de la nova escola de la carretera 
que ja fou mixta, tenia una aula per nois i l´altra per les noies, per cert que 
recentment ha estat rehabilitat no per escolars, sinó actes culturals que 
organitza el poble. 
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 -Cal ressaltar la tasca de l´únic mestre Sr. Delfí Ortiz, lleidatà  d´origen i 
que durant 30 anys de la seva vida fins a la mort va ser l´educador dels nois 
entre els quals jo en dono constància, havent de lluitar en condicions 
impossibles, avui dia inimaginables, doncs tenia en la seva aula de 70 ó 80 
alumnes d´edats compreses entre els 6 als 14 anys, es casà amb la Rosa 
Jover  Bertran neboda de la meva mare i del matrimoni tingueren 3 filles, 
que encara viuen a Sant Pere.A la seva mort fou enterrat al cementiri local i 
avui encara se´l recorda, perquè actualment a la sala de l´Ajuntament hi ha 
la seva fotografia i un carrer de la vila porta el seu nom DELFÍ ORTIZ I 
SOLSONA. 
 
-Al juny de l´any 1930 hi hagué una sublevació de militars republicans a 
JACA comendats per Fermín Galan i García Hernández que fracassà i costà 
la vida d´aquests dos militars, i la dictadura del General Primo de Rivera 
trontollà davant l´empenta dels republicans a Espanya i a Catalunya és 
substituït pel General Berenguer i decideix fer dues consultes electorals, la 
primera a l´Abril per la renovació dels ajuntaments i la segona al Maig pels 
diputats a Madrid.El dia 12 d´Abril de 1931 la primera que donà la victòria 
als partits republicans, va tenir una immensa majoria a tot Espanya.Davant 
d´aquests resultats el rei ALFONS XIII decidí marxar a l´exili i acabant-
se així la monarquia i la dictadura a tota Espanya, amb la instauració el dia 
14 de la II República, i a Barcelona, Companys  i altres des del balcó de 
l´Ajuntament, la República Catalana, i reunits Macià, Companys i polítics de 
Madrid, que durant la reunió decidiren fundar la Generalitat Catalana, 
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nombrant President a Francesc Macià mentre a Espanya Aniceto Alcalà 
Zamora. 
 
-A finals d´Abril ja fet un homenet vaig anar a Montserrat a peu, en dos 
dies acompanyant al meu pare Josep, germà Rafel, el mestre Sr.Ortíz , el 
Josep Torrents i el Jaume “Perico”  amic del meu germà. 
 
-Els anys 1931, 1932 i 33 transcorregueren per mi monòtons i sempre iguals, 
escola, casa, jocs, entremaliadures, càstigs, però va néixer una cosa dintre 
meu, un nou sentit de la vida… les noies, que dia a dia, les veia com més 
formoses i desitjables, que comportà no sé com i quan per calmar el meu 
neguit i desig amb les noies, la masturbació. 
 
-Un nou esdeveniment a Barcelona, el dia de Nadal, la mort de Francesc 
Macià, el qual fou substituït per Lluis Companys, la data fou Nadal del 
33.Una altra cosa molt important en la vida, fou el descobrir  en  l´escola 
nova que en el canvi de posició del mestre, jo no podia llegir el que ell 
escrivia a la pissarra i al queixar-me que era massa lluny, ell de seguida va 
intuïr que era un xic miop, del qual informà als meus pares del fet.El meu 
pare em va portar a Can Cottet d´on en vaig sortir amb ulleres que foren les 
meves companyes durant 70 anys de la meva vida.Durant aquest any 30, els 
moviments obrers estaven cada dia més revoltats, portats majoritàriament 
per la CNT (Confederació Nacional del Treball) de corrent anarquista o sigui 
la FAI I LA UGT  Socialista i el partit Comunista Espanyol, aquí a Catalunya 
PSUC i el POUM Trotskista.Mentre a Espanya el govern Azaña es veu 
obligat a dimitir el Setembre del 33, i el president Alcalà Zamora dissolgué 
les Corts, i convocà noves eleccions pel Novembre, a les quals es 
presentaren la Dreta Espanyola amb les sigles CEDA i les forces d´esquerra 
cada una pel seu compte conseguint la CEDA el govern d´Espanya.A 
Catalunya això  no va tranquil.litzar els sindicalistes, fins que arribà el dia 5 
d´Octubre del 34 en una Vaga General i la proclamació de l´Estat Català pel 
president Companys, que intentà fer-se el control de Barcelona, mentre 
intentava que el General Doménec Batet fes causa comú amb ell, a la qual 
respongué amb Declaració d´Estat de Guerra i la sortida de l´Exèrcit i 
l´ocupació de la Plaça de Sant Jaume i tenint una resistència a les Rambles 
en el local del CADCI(Confederació Autònoma de Comerç i Indústria) en el 
qual els seus dirigents Jaume Compte i Manuel González va causar la mort i 
la detenció del President Companys i molts altres dirigents que foren 
jutjats pels militars i condemnats per rebel.lió, foren deportats a varis 
penals de l´Estat Espanyol.El president Companys al de Puerto de Santa 
Maria (Cádiz). 
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-Per contar un fet, també molt important en la meva vida, haig de fer un 
repàs de la família, per part de pare que tenia 3 germans més, la tia Ció, el 
tio i padrí Peret i en Rafel, tots tres  residents a Barcelona, la tia casada i 
mestresssa de casa, el padrí solter considerat el bohemi de la família que 
feia de cambrer i el Rafel que també era cambrer, però casat i amb 1 fill, la 
tia Ció, el seu marit, oncle Carreter i  l´oncle Peret vivien tots 3 al Carrer 
Roig nº.7 i el Rafel el nº.12 del mateix  carrer. 
 
-El padrí l´any 1933 va conseguir la direcció del Restaurant “Florida Playa” 
de Castelldefels, tenia al front una passarel.la endinsant-se al mar, uns cent 
metres, no sé si avui encara existeix. 
                                      

                                      

                    
-El padrí va demanar als pares que jo hi anés a passar les vacances allí, per 
gaudir del mar i fer petites coses, al mateix temps ajudar al bar i per el 
germà els dissabes i diumenges que fou considerat Meravellós Estiu,el 
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primer que va fer el padrí, va ser comprar-me 2 pantalons blaus i 2 
samarretes blanques a Can Pantaleoni de Barcelona, amb aquell equip em 
sentia el rei del Món,Mar, Terra, fora deures escolars, noies en “trajo” de 
bany, QUÈ MÉS PODIA DESITJAR?, la feina no era carregosa a les hores 
de més tragí era ajudar al bar o a la cuina en el que podia. 
 
-El tracte que em donava el padrí, no podia ser més bo, com també el dels 
caps de cuina i dels cambrers Rovira i Santaolaria que junt amb el padrí 
feien un trío de solterons empedernits, és cert que en Santaolaria era un 
fervent lector del novel.lista Enric Jardiel Poncela i em deixà per llegir la 
primera novel.la que tenia a les mans de nom “PERO HUBO UNA VEZ 11 MIL 
VIRGENES” i la següent “ ESPÉRAME EN SIBERIA VIDA MÍA” que durant 
molts anys foren censurades junt amb les novel.les i obres de teatre del 
citat autor.Afortunadament avui ja es poden trobar a les Biblioteques 
Públiques de la Diputació.Per l´esbarjo dels clients a la pista de ball i a les 
taules del voltant es servia el sopar, l´estiu em va passar com un somni, i de 
retorn a casa vaig començar un altre curs a l´escola. 
 
-El mes de Febrer pel Carnaval vaig anar a la rua del Casino, formant parella 
amb la Maria Cinteta, fou un altre descobriment nou i del qual sempre he 
recordat, tenia 14 anys i em considerava un jovenet arribant ja al final del 
curs escolar i deixar l´escola i entrant ja a l´edat de començar a treballar. 
 
-En aquells temps a les cases s´hi quedava l´hereu, mentre els altres fills 
d´aprenents d´ofici en els diversos oficis que hi havia, marxant la majoria a 
Barcelona, principalment a bars, tavernes etc… 
 
-En aquest context no volent que seguís de cambrer, em buscaren una 
família molt coneguda pels meus pares que tenia una botiga de queviures al 
barri del Guinardó. 
 
-Aquí faig un petit incís en un fet que m´havia deixat d´explicar del 
Carnaval del 34.En aquells dies en el poble hi havia 3 locals d´oci i política, 
El Centre de tendència Lerrouxista més aviat de centre, El Casino 
d´esquerra i rabassaires i La Ratera aquest més minoritari de dretes, el que 
motivava moltes tensions per lo qual hi havia la rivalitat de qui  feia les 
festes més luxoses i més nombroses i aquí hi entrava la rua, ja que les dues 
feien les danses pel carrer una darrera  l´altra, i es clar totes dues volien 
sortir l´última, ja que si la primera treia 30 parelles, la segona a corre-
cuita, procurava aconseguir més parelles, aleshores agafava jovenets per 
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guanyar i perquè no hi hagués disputes sortejaven els que havien de sortir 
primer. 
 
-Aquí un cop acabat el curs escolar al Juny del 34 començà una nova etapa 
de la meva vida, deixar la tutela dels pares i conviure amb un altre ambient 
familiar a Barcelona i començar a treballar d´aprenent de botiguer, cosa 
que per mí no fou molt traumàtic, ja que em reberen com si els hagués 
caigut un fill granadet, ja que el matrimoni format per Marcelino López i 
Angela Dolcet, sols tenien una filla de 4 anys de nom Maria Dolors.Foren uns 
anys per mi de molta importància,aprenent el tracte de respectar als clients 
de la forma més adient.En el tema familiar, no podia anar millor, eren una 
família tal com sona.Els diumenges eren per mí els millors, ja que es donava 
el fet que el Sr.Marcel.lí  era “periquito” junt amb el Segura també 
“periquito” i el Sr.Roc  era “culé”, em van integrar al grup i  cada diumenge 
anàvem a futbol, un dia a Can Barça i l´altre a Sarrià d´Espanyol, allò si que 
era futbol d´atac, ja que és amb esquemes diferents, encara recordo 
l´equip del Barça de la temporada 34-35 format per 1 PORTER:Urquiaga    
2 DEFENSES: Zabala i Areso 3 MITJOS: Bardina, Berquessi, Balmanya  
5 DAVANTERS: Vantolrà, Raich, Escolà, Fernández i Munlloch, i la 35-36 
noms amb un canvi el del MIG Centre: Barquessi, que era hongarès pel 
càntàbric García, allò era disfrutar de debó!!. 
 
-La meva nova família vivia al carrer del Barri del Guinardó,c/.Renaixement 
nº.6 cantonada Taquígraf Serra on tenien la residència, en la qual encara hi 
viu la Maria Dolors la filla del matrimoni que quan jo hi vaig anar a viure 
tenia 4 anys. 
 

L´ETAPA NEGRA D´ESPANYA 
 
-Per comprendre això, explicaré per sobre com va començar als 30 fins el 
tràgic 36, el desvetllament del moviment sindicalista liderat per la CNT – 
FAI I la UGT i diversos partits d´esquerra, fins al Setembre del 33, quan 
el Govern de Manel Azaña va dimitir, i el President Espanyol Alcalà Zamora 
convocà noves eleccions a les quals les dretes s´hi presentaren amb les 
sigles de la CEDA (Confederación Española de Derechos Autónomos) i en 
canvi les files de l´esquerra cada qual pel seu cantó, el que aportà la victòria 
de les Dretes, el qual propicià la primera Vaga General a la Conca Minera 
d´Astúries al crit de:UNIOS HERMANOS PROLETARIOS!!!, a la lluita 
armada  que va ser dominada per l´exèrcit al comandament del General 
Franco, la revolta de l´Alt Llobregat dels miners de Sallent, Berga , Súria i 
Cardona, que fou sofocada per l´Exèrcit, durà 5 dies la data d´aquest fet, 
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fou el Gener del 32 i que costà una gran detenció de dirigents anarquistes, 
el seu exili i l´aparició del pistolerisme i avalots constants, vagues i 
desordres de tota mena, culminant amb la Vaga General del 6 d´Octubre del 
34 i la proclamació del President Companys des del Balcó de la Generalitat 
de l´Estat Català que sols durà un dia o dos, ja que el General Batet es va 
ocupar amb l´exèrcit dels carrers de Barcelona, trobant poca resistència 
que fou a les Rambles al local del CADCI que són les sigles de (Confederació  
Autònoma del Comerç i la Indústria) de resultes moriren els que estaven 
dintre i  per la Generalitat la detenció del seu President Companys i molts 
altres del seu entorn que foren internats als vaixells URUGUAI que estava 
al port i a Catalunya la suspensió de l´Estatut que fou restituït al Febrer 
del 1936 i que tot això va culminar amb l´assassinat del Cap de Polícia de 
Barcelona Miquel Badia i el seu germà Josep, a l´Abril del 1936. 
 
-Al mes de Febrer del 36 hi havia eleccions a tot Espanya, el Front Popular 
que era d´esquerra, les guanyava al Front d´Ordre, que era la dreta, i per 
Catalunya el retorn del President Companys i els altres desterrats  pels 
fets del 6 d´Octubre del 34 i la recuperació de l´Estatut.La meva vida a 
Barcelona transcurria plàcidament, la feina a la botiga i els diumenges de 
futbol tot i els meus 14-15-16 anys no vaig tenir la necessitat de sortir a 
ballar amb noies i no era pas que no m´agradessin, sinó que ja tenia el futbol 
dels diumenges que durà fins el fatídic dia 18 de Juliol que canviarien les 
vides de tots els que viviem en el país. 

 
 

LA GUERRA 
 

-Fatídiques paraules, la lluita entre germans un costat del  país contra 
l´altre amb la conseqüència de mort i destrucció de milions de famílies i que 
per mi fou un pas dolorós de la fí de l´adolescència, i començà la joventut 
amb els fets més brutals viscuts en aquells anys 36 al 39 que durà la nostra 
guerra cívil. 
 
-Amb la victòria del Front Popular a les eleccions del Febrer del 36, les 
diferències i pica-baralles entre partits de dreta i partits d´esquerra i els 
treballadors sindicalistes que començaren, al caure la Dictadura del General 
Primo de Ribera a l´Abril del 31 i la fugida del Rei Alfons XIII i proclamar-
se la República, es feren tan violentes que en aquell ambient passaria alguna 
cosa que tots temíem, és com es produí la revolta dels militars que 
finalment es donà el dia 18 de Juliol i a Barcelona la matinada del 19 la 
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sortida al carrer de les tropes de l´exèrcit i la lluita fratricida que a tantes 
víctimes sofriment i destrucció ocasionà. 
 
-Si escriure sobre les experiències viscudes per mi, un xaval de 16 anys que 
començava passant de l´adolescència sense traumes a la joventut que va ser 
tan traumàtica, com horrorosa de veure persones que del dia a la nit 
canviaven i passaven a convertir-se en autèntiques feres assedegades de 
sang, poder i riquesa que passaven de les mans d´uns a les dels altres. 
 
-El dia 18 que era dissabte, va venir del poble el meu germà Rafel a 
Barcelona, per anar a Sabadell a comprar 2 “cortes de trajo”per fer-nos un 
vestit per tots dos, ja que donava la cirscumstància que els pares 
celebraven el dia 26 de Juliol el 25è aniversari de la seva boda, que 
desgraciadament no pogueren celebrar, pels esdeveniments tràgics que 
començaren a la matinada del dia 19 i que ell també visqué a casa de la 
família López i que durà una setmana fins que el servei de trens es va 
restablir, i va poder tornar a Sant Pere. 
 
                                                          
-Ja a la nit del dissabte, els integrants de la CNT-FAI-POUM i els partits 
socialistes i comunistes fundaren les MILÍCIES ANTIFEIXISTES que ja 
més o menys estaven armats i foren els que al sortir l´exèrcit al carrer 
començaren la lluita, mentre les poques forces que tenia la Generalitat les 
dedicaren a protegir edificis importants de Barcelona i també de 
Montserrat.  
 
-Des del Guinardó la nostra barriada, hi havia molta tranquil.litat, i per 
veure quin rumb prendria la cruent batalla, en altres llocs de la ciutat, hi 
havia forta lluita a la Plaça de Catalunya pel control de la Telefònica i tocant  
molt a prop de Colon hi havia la Capitania General de l´Exèrcit i a l´altre 
costat les Drassanes, foren els dos llocs més sagnants i decisius pel final de 
la lluita en l´assalt a les Drassanes hi morí un dels més importants líders de 
la CNT-FAI en Joan Ascaso que junt amb Durruti i García Oliver dirigien la 
CNT.Fracassada la rebel.lió de l´Exèrcit, les Milícies Antifeixistes que 
dominaven el carrer, nominant a tot el país, els Comités a pobles petits i  
ciutats de la resta de Catalunya i aquí començà una altra història no menys 
cruel per milers de catalans que patiren persecució i molts morts, 
confiscament de bens com cases, fàbriques i altres canvis portaren a l´exili 
els que pogueren sortir, i els que quedaren molts dies d´intranquil.litat en el 
seu sistema de vida, que de sobte es veié trastocat de dalt a baix i a més a 
més que la seva vida acabés en qualsevol carretera o en una pedrera 
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assassinat de la manera més vil i covarda que mai es pogués imaginar,  i que 
va durar molts dies i que a mi em va impactar de forma molt important al 
descobrir que una persona que avui veiés normal, a convertir-se en un 
monstre àvid de sang, riquesa i poder. 
 
-De tot això que fins ara he escrit vull contar com fets viscuts 
personalment.A la part alta de Guinardó, hi havia una pedrera, i allí cada nit 
s´hi portaven a executar 10 ó 12 persones  a mort, cada nit de 8 a 10 homes 
o dones, i això durant molts dies i que moltes persones anarem          
diàriament a la primera hora del matí a veure i comptar els cadàvers que hi 
havia amb tanta indiferència, que era motiu de comentaris de si eren joves o 
vells de si dones o homes de com anaven vestits i altres detalls. 
 
-Els fets que jo vaig veure, el primer fou a la terrassa del Mas Guinardó on 
hi havia el cafè i el ball de la gent del barri, vaig tenir la vista panoràmica de 
la ciutat veient els incendits ocasionats a les diferents esglésies i convents 
i alguna resta per la lluita a la ciutat, quina irresponsabilitat dels autors 
d´aquests fets que a la gent normal no ens podien causar altra cosa que 
terror, pànic, incertesa en el futur que vèiem molt negre. 
 
-Un altre fet que veié, va ser el següent.A la tarda del 20 el Sr.López amo 
de la botiga, va demanar que anés a veure als botiguers del Colmado del 
Carrer Olvido, per si els hi havia passat res, ja que el barri estava tranquil, 
en el trajecte fins el Carrer Olvido, no vaig trobar gaire gent, ja que la vida 
normal a  la ciutat estava del tot paralitzada, i no funcionava res, ni telèfon, 
ni tramvies i les botigues tancades.Al arribar al Carrer Olvido, la sorpresa 
fou immensa al veure el grau d´incultura i insensatesa de la colla 
d´incontrolats que saquejaven i tenien fora al carrer mobles, imatges 
trencades i la feina continuava, ja que en una finestra de la part alta varen 
treure fora, una màquina d´escriure i amb el crit:AHÍ VA ESTO!!  I la deixà 
anar, al xocar a terra es va esmicolar tota a trossets, tot això va passar al 
Convent dels Pares Minims, un poc més avall de la casa, que  jo vaig anar a 
visitar. 
 
-L´ últim fet que vull ressaltar és el següent:, ja que la llista de successos 
que en aquells temps passaren a tot Catalunya és impossible contar…Anem a 
explicar el que va passar al Convent de Monges de Clausura, al Passeig de 
Sant Joan cruïlla Mallorca o València amb la profanació del cementiri que 
dintre del recinte tenia la comunitat, al jardí que envoltava el convent que 
també passà el saqueig corresponent que culminaren amb l´exposició dels 
tauts i calaveres de les monges que allí foren enterrades i que posaren a la 
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vorera del Passeig.Quin espectacle més macabre!! Quin fet més deplorable!! 
I que explica la maldat, Brutalitat, Sed de venjança, d´aquelles bandes 
incontrolables que durant molts  dies sembraren el terror,  pànic  i mort a 
tot Catalunya. 
 
-En el meu poble i que jo no vaig veure, però que la meva família em va 
explicar, el Comité que es va constituïr i dirigia el poble instal.lat en una 
torre a la Carretera, coneguda com a cal Punyal, requisada i fent fora a la 
família propietària, per cert encara avui dia els descendents hi han posat el 
rètol de “Cal Punyal”.Hi ha dos fets molt importants, primer la crida la féu 
el Comité, ordenant que totes les famílies portessin totes les imatges dels 
Sants i Santes i objectes que tinguessin una relació amb la religió, a la plaça 
de l´Església i ells destruïen l´Altar Major, que ocupava la part frontal i que 
era d´un valor per la antiguitat i que acabà en cendres al ser cremat i 
deixant les parets netes de signes religiosos i que feren servir com a 
magatzem de coses, referent a l´agricultura, tot aquest procés, contra la 
religió suposà la fugida de les monges Dominiques que es dedicaren durant 
molts anys a l´ensenyança i educació de moltes noies de la vila, donant-se la 
paradoxa que l´edifici que elles ocupaven, és avui propietat de la Caixa del 
Penedès que hi té la seva oficina una part compartits per la Biblioteca de la 
Diputació i a l´altre costat el Casal d´Avis de la Caixa.Tot aquest procés 
persecutori, l´últim capítol fou el saqueig de les campanes grosses que 
acabaren la seva utilitat foses i convertides en municions de guerra.Quan 
uns fets que per mí varen ser més expectants, cruels i horrorosos que 
poden fer els homes, va ser matar a sang freda uns ciutadans que jo encara 
no sé el perquè foren morts de manera tan brutal de nit i a la cuneta de la 
carretera, amb total menyspreu, que donava el poder de decidir sobre les 
persones, bens i propietats dels altres, sembrant el terror i la por per tot 
el poble, davant d´aquests fets, no puc i no vull deixar de mencionar els 
noms de les 4 víctimes que són JOSEP ESBERT de Cal Sacalló que era 
mestre d´obres, JAUME VALLÈS de Cal Adroguer comerciant de queviures 
i que fent indagacions ha resultat que no és ell sinó el seu sogre de nom 
FREDERIC CASANOVAS l´executat.Segueix en la llista el JOAN ALTET 
de Cala Tona que junt amb la seva muller Tona, tenien un magatzem de grans 
i cereals, palla i alfals de compra i venda pels veïns del poble, tots tres de 
mitjana edat  amb famílies ja formades i amb fills al seu càrrec, finalment 
el quart PERE DOMINGO  de 33 anys i solter que vivia a casa de la seva 
germana i que actualment hi ha l´estanc que regenta la seva neboda, ell 
tenia la tasca de ser el Secretari del Jutjat de Sant Pere i altres pobles 
veïns.Quina ironia més cruel  té la vida!! Que permet que éssers humans es 
transformin en feres salvatges pitjors que les més ferotges de la selva, 
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assassinant a ciutadans pacífics i respectables, abandonant-los a la cuneta 
de la carretera com si fossin una deixalla que fa nosa i destorba.A la 
matinada del 9 d´Octubre foren dos els morts, un dels quals fou PERE 
DOMINGO, aquest confirmat pels seus familiars, recuperat de la cuneta i 
enterrat al cementiri del poble.La Senyora del JOAN ALTET tingué el 
mateix resultat, ja que la nit que ells el van anar a buscar a casa seva, ell ja 
no hi era, restant amagat a Molins de Rei fins el Gener de 1939 amb 
l´exèrcit a les portes ell sortí creient que el perill ja havia ocorregut,  fou 
detingut i la família ja no en va saber res. De l´empresari Esbert quan anava 
amb el taxi del Pujades cap a Barcelona, fou seguit i baixant ja l´Ordal prop 
del poble de Vallirana, parat i seguidament assassinat el difunt fou 
recuperat i enterrat al cementiri de Sant Pere. 
 
-Tornant a reprendre el fil dels successos de terror, de caos, matances, 
robatoris dels primers dies, poc a poc la Generalitat Antifeixista amos i 
senyors del carrer, començaren a posar un poc d´ordre i seny, organitzant 
la sortida dels primers voluntaris cap al Front d´Aragó a intentar la 
conquesta de Saragossa, la columna dels anarquistes comandada per 
Durruti, arriba fins a Bujalaroz,allí es pasà esperant que els enviessin 
reforços, armament i municions.En la capital i la resta de Catalunya poc a 
poc la vida es normalitzava amb l´obertura de comerços, mercats  cafès i 
les coses més elementals per la vida de cadascú a principis del 37 anà 
distorsionant-se a causa de la falta a Barcelona de queviures i la poca 
confiança amb la pesseta, que motivà l´aparició de “l´estraperlo” i  
apareguessin,  uns nous negociants  que a costa de la gana dels més 
desvalguts s´ompliren les butxaques de tota classe d´objectes de valor que 
la gent tenia per poder sobreviure.A part de tot això les Milícies com que 
eren l´altre poder contraposat a la Generalitat, va començar una lluita 
interna pel poder, ja que els uns volien fer la revolució dels Obrers, ara ja 
(POUM), els anarquistes a poc a poc (FAI) i els comunistes a finals de la 
guerra ja que per ells, era guanyar-la i després ja vindrien les reformes 
doncs ells se sentien els més forts ja que comptaven amb el suport de la 
URSS comunista tant d´armes material i aliments, tot aquest estira i 
arronsa durà fins el Maig del 37 un fet feu explotar.El Govern de la 
Generalitat intentà recuperar el control de la Telefònica en poder dels 
anarquistes i que fracassà i des d´aquell moment començaren les lluites 
fratricides entre els diferents sectors, les Milícies als carrers de 
Barcelona durant uns 8 dies que acabà amb milers de morts d´un bàndol i 
d´altres éssent el més perjudicats, el Partit Obrer Unificació Marxista que 
deixà de tenir presència a les Milícies, ja que fou el partit que tingué més 
baixes quasibé l´extermini total i els Anarquistes una molt gran pèrdua de 
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poder éssent els vencedors els Comunistes.Mentrestant la Generalitat 
impotent, demanà al Govern Central l´enviament de la Policia per intentar 
recuperar el control i acabar amb aquella bogeria, vingueren reforços de 
València i els aldarulls cessaren i el Govern Central es feu càrrec de 
l´Ordre Públic.La inquietud que també es notava ocasionà  la caiguda del 
Govern d´Espanya de LARGO CABALLERO que fou subtituït pel DTOR. 
NEGRIN.En aquells mesos d´Abril a Octubre, no puc precisar el dia que 
ocorregué, doncs Barcelona fou per primera vegada bombardejada des del 
mar pel creuer o cuirassat Canaries amb l´objectiu de destrucció de la 
fàbrica ELIZALDE del Passeig de Sant Joan que fabricava material de 
guerra, que als barcelonins els caigué una cosa nova, una nova calamitat, 
destrucció i víctimes que s´ajuntaren a les moltes que patien , en el sentit 
personal , vaig viure quan va sonar l´alarma de les sirenes, tot i que teniem, 
que tancarem la botiga i la mestressa Àngela , la seva filla Dolors, i jo junt 
amb altres veïns tirarem Rambla Volarts amunt fins arribar al carrer Verge 
de Montserrat i d´allí a la Font del Cuento, ja en plena natura, lloc que 
consideraven relativament segur, passat el tràngul i els dies transcorrien, 
notant cada cop més la falta de queviures a la botiga per la venda als 
barcelonins, arribant al mes d´Octubre, que ja no teniem res per oferir al 
públic i aquesta situació motivà que la família López plantegessin als meus 
pares el meu retorn a casa, juntament amb la seva filla de 7 anys Maria 
Dolors naturalment que acceptaren i el dia següent ja estavem la nena i jo a 
Sant Pere, on no ens faltà a Déu gràcies  l´estimació dels meus i el plat a 
taula, i passar el que diu la dita:”que no hi ha cap mal que per bé no vingui”, 
això em va passar a mí aquells dies de terror, maldat i altres fets luctuosos 
dintre meu, nasqué un sentiment mai conegut i que es transformà en el 
 

FET MÉS IMPORTANT DE LA MEVA VIDA!!! 
 

-La cosa es va desenvolupar de la forma més natural al reintegrar-me a la 
forma de fer del jovent del poble, una d´elles era visitar els diferents 
tallers de modistes “CA LA PEPETA DEL CASINO” “CAL VALLES” “CAL 
POC I BO” “CA L´AMÈLIA MICALOT”la tasca de les noies a cosir, doncs 
era impensable per una noia no saber usar l´agulla.Era la primera nit que ho 
feia i al anar a l´Altra Banda a “Cal Micalot”, em vaig quedar mirant una 
joveneta de cabells rossos, com a fils d´or i de la qual no podia treure els 
meus ulls dels seus cabells, el seu rostre formós, la forma del seu vestit  
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amb una “torera”, en fí, que avui als meus 84 anys afortunadament estic 
acompanyat per aquella joveneta que m´ha ajudat amb el seu amor, 
abnegació, a fer front a la sempre difícil tasca del viure dia a dia. 
 
-Des d´aquell moment, la meva vida va fer un gir inesperat i meravellós, i 
com que la feina que tenia era que erem drapaires, no tenia horari fixe i em 
donava certa llibertat, i el primer fou preguntar al meu gran amic Joan Gili 
que des dels primers passos els feiem junts, ja que erem veïns del mateix 
carrer donant-se el fet que el Joan nasqué el dia 5 de Gener diada de Reis i 
jo el dia 11, a vegades penso que quan estàvem al ventre de les nostres 
mares, ja ens saludàvem.El Joan m´informà que la Maria Romeu i Romeu, que 
vivia a la carretera amb els seus pares Jaume que era mestre d´obres i la 
Rosa Romeu, mestressa de casa i l´Àngela més gran que ella, i que treballava 
a la fàbrica de filtres de Ròmul Torrents, i els horaris habituals que ella 
feia i des d´aquell moment la meva prioritat, era al migdia quan anava a 
dinar i el vespre a sopar, jo estava al portal de casa, ja que ella passava per 
davant i tenia el plaer immens de veure-la al mateix temps el meu cor, 
saltava d´alegria i així vaig passar tot l´hivern.Al Gener dia 18, ella passà al 
fort sotrac de la mort del seu pare, que ja patia del cor, deixant vídua i 
dues filles inconsolables, la tasca de lluitar àrduament per guanyar-se el pa 
de cada dia, que en moments de guerra era difícil aconseguir i que jo  no sé 
si per covardia, falta d´audàcia, però vaig poder demostrar el que el meu 
cor sentia, que era estar al seu costat i dels seus més íntims, la mare i 
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germana, ja que fins 
aquell moment no haviem parlat a soles, ella i jo, fins llavors, tot havia estat 
mirades i tímids adéus que seguiren fins arribar l´Abril en que vaig ser 
movilitzat per incorporar-me el dia 27 a l´Exèrcit Popular, el que em donà 
coratge, i dos dies abans esperés a la meva Maria a la carretera prop de 
casa seva, per demanar-li que si li escrivia, ella em contestaria, i ella em 
digué que ho faria i amb la seva resposta va obrir en tota la meva persona 
que saltava d´alegria tot corrent cap a casa. 
 

EXÈRCIT POPULAR 
 

-El 27, al matí ens presentarem al Quarter Jaume 1r, 17 reclutes de Sant 
Pere de la lleva del 41 anomenada també DELS BIBERONS, doncs teniem 
uns 17 i altres 18 anys, altres 3 ho feren uns dies més tard i 1 ja feia dies 
que estava incorporat  a l´Exèrcit voluntàriament, després de prendre´ns la 
filiació, anarem a parar a un pati del Quarter, on ens donaren 1 camisa, 1 
pantalon 1 guerrera, les sabates, ja les portavem de casa com també el plat, 
vas, cantimplora. forquilla i un “Macuto”per posar la roba. A la nit amb el 
ferrocarril anarem fins a Sant Martí de Sesgaioles, on ens allotjaren a 
moltes cabanes que servien per la palla i per uns dies de llit, després dos o 
tres dies per carretera cap a Agramunt i d´allí a peu fins a Preixens que fou 
allí que ens van fer formar per Companyies i Seccions i començar a fer la 
Instrucció que rebriem, inclosa la cruel realitat de la guerra, fent-nos 
presenciar l´afusellament per desertor d´un noiet de 17 anys, que intentava 
amb tot el seu cor tornar a casa seva, que feia pocs dies havia deixat, 
detingut i condemnat, pagà amb la seva vida i per aquells que ens obligaren a 
presenciar-ho i per mi he tingut en el meu cap l´imatge d´aquella primera 
mort que desgraciadament no fou l´última.Els dies anaren passant fins 
arribar el dia 22 de Maig en que començà la 1ª.acció bèl.lica en què vaig 
participar. 
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LA LLUITA PEL MERENGUE 
 

-Les tropes Nacionals que arribaren fins Catalunya, ocuparen la riba dreta 
del riu Segre i allì pararen la seva ofensiva i descansar a la part alta, ja del 
riu Segre a la ciutat de Balaguer passaren a l´altra riba del riu, ocuparen 
una porció de terreny en forma de ventall, en el qual la posició més 
important i vital era el Merengue i en que la lluita fou més intensa i 
sanguinària que costa  milers i milers de morts dels dos costats, ja que en 
dos o tres ocasions fou perdut i recuperat, fins que al final de la tarda 
l´Exèrcit Popular, les Unitats que participaren en la lluita, ja destrossades i 
ja faltes de personal, per els milers de baixes tingudes, desistiren i poc a 
poc la calma renaixia i deixava les coses tal i com estaven, amb l´agreujant 
d´haver d´enterrar els cadàvers,  durant uns dies i aquesta fou la Batalla 
del Merengue. 
 
-En quan a mi respecte, el meu primer contacte amb la cruesa de la guerra 
fou de la manera següent.A primera hora del matí del 22 de Maig anarem 
cap a primera línia, abans d´arribar-hi en una clotada ens feren passar un 
darrera l´altre per donar-nos la primera sorpresa, d´aquell malaurat dia.(El 
mateix dia 9, junt amb el Pere Domingo fou mort en Federico Casanovas un 
senzill adroguer, i recuperat de la coneta i enterrat a Sant Pere).Si, 
d´aquell malaurat dia que fou l´entrega del “macuto” que portàvem a uns 
soldats, que immediatament el buidaren de tot el que hi havia, deixant-nos 
només amb lo que portàvem a sobre, mentre uns altres omplien el 
“macuto”amb 7 ó 8 bombes de mà i “peines”de 5 bales pel fusell que 
portàvem, per continuar fins arribar al lloc del front, on vaig tenir la segona 
sorpresa del dia, jo tenia la impressió que el front era una línia contínua des 
dels Pirineus fins al mar i em vaig trobar reducte de  sacs de terra que 
formaven un parapet des del qual els soldats que allí estàvem disparant a 
l´enemic que estava a l´altre costat de la vall que era bastant gran i que ells 
controlaven, els nostres comandaments ens ordenaren que substituïssim als 
que allí estaven i féssim foc a discreció fins que els vells fusells que teníem 
començaren a suar greix al llarg del canó del fusell degut a l´alta escalfor 
del canó, a la mitja hora tornaren els que allí estaven i nosaltres una 
seixantena el camí a la reraguarda i d´allí donar un petit gir per emprendre 
pel costat de la posició que havíem de saltar per aconseguir major 
acostament, fou la utilització d´un petit canal d´aigua que passava al peu de 
l´objectiu que teniem consignat, l´aigua ens arribava a mig cos i tots en 
filera, arribà l´hora de conèixer la cruesa i maldat de la guerra en totes les 
seves dimensions, sonà el xiulet del tinent des del darrera i començarem a 
sortir de l´aigua per enfrentar-nos al destí que cap de nosaltres havia triat 
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ni volgut tenir, els 5 soldats que formàvem la  meva esquadra erem el 
caporal Rosend Comas de Mataró, Josep Armengol de Sant Pere, Ramon 
Teixidó de Bellmunt d´Urgell, Esteve Bachs de Castellvell i el Vilar i jo de 
Sant Pere, tan fou sortir de l´aigua i buscar un lloc per resguardar-nos cada 
un per ell, que el foc de l´enèmic era molt intens, que tinguerem la primera 
víctima innocent en aquella inhumana guerra.En Rosend, rebé un tret al cap 
que li causà la mort, cruel imatge que durant els anys que han passat porta 
gravada al meu cervell, ROSEND VULL QUE SI HI HA UN ALTRE LLOC EN 
LA VIDA DEL TEU ESPERIT,I QUE TU VISQUIS, jo sempre et recordaré, 
des d´aquell moment començà una nova manera de sobreviure, i si em dieu 
com fer-ho, jo no ho sé, el que sí sé, és que si  tens fe i creus com cal, que 
tens qui et protegirà com jo tenia amb la Verge de Montserrat, la nostra 
Moreneta, a la qual cada dia dedicava un parenostre al despertar, que em 
donava una certa tranquil.litat i el convenciment que no em passaria res de 
mal i que tornaria a casa.En Josep i jo no sé com  ens ho vam fer, però 
conseguirem arribar prop de l´alambrada de la posició enemiga, que estava 
tan intacta com el dia que la van montar i el Josep i jo que estàvem al recer 
d´un petit marge ens dèiem com volien que trobéssim aquell obstacle i 
decidirem no fer res i veure el què farien els altres companys, i cap es 
mogué tot i que el Tinent anava tocant el xiulet, però ell des del darrera, i 
així passaren les hores fins a les 5 de la tarda, que donaren l´ordre de 
retirada i el Josep i jo començarem a fer-ho poc a poc, fins aconseguir 
arribar al Canal, el qual ens hi tiràvem de peus i així quedà fora del foc 
enemic i iniciar el retorn a la posició de la sortida que ens donà una altra 
visió de la guerra que jo no sabia i que va fer el caos mental de païr el que 
havia passat en aquell larg dia, el Tinent,  la primera cosa que ens digué fou, 
Covards! Indignes!... per no obeïr les seves ordres i que ens farien un Consell 
de Guerra Sumaríssim per la falta comesa i així repetia una i altra vegada 
quan arribava un altre supervivent, fins que s´adonà que al començar el pla 
que hi havia hi separava les dues posicions, una camilla i el camiller 
presuntament mort i llavors el Tinent començà una altra cantarella, 
demanant un voluntari per anar a buscar la camilla, dient-nos que entre 
tants covards que no teniem prous (collons) per anar a buscar-la i així una i 
altra vegada, fins que per fer callar al Tinent vaig aixecar el braç enlaire 
per fer aquella missió, tant arriscada per la meva vida,… què em pensava jo 
del perill que això suposava, jo només volia fer callar aquella veu que una i 
altra vegada em resonava al meu cap, i que jo no podia sentir més, em vaig 
aixecar i deixant el fusell i el “macuto” vaig sortir de la posició amb el 
braços enlaire i el mocador a la mà i vaig començar el descens en direcció a 
la camilla, mentre pensava, ara et tiraran, però afortunadament no hi va 
haver cap tret i jo cap avall i cap a la camilla i ja arribat allí, vaig tombar el 
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cos d´aquell company mort i comprovar la seva defunció, i posant-me´l al 
coll, camí de retornada a la nostra posició. El retorn costà i resultà més dur 
que la sortida, arribat a lloc segur, vaig caure a terra com si en aquell 
moment hagués deixat de tenir vida essent despertat pel Tinent que 
dirigint-se als companys els deia, que jo havia complert les ordres que ell 
havia donat, i era un exemple per ells i de sobte, vaig passar de covard 
indigne, a l´heroi del dia i ell en el seu informe als seus superiors, degué  
ressaltar aquest moment, perquè dies després quan estàvem a la reserva 
descansant, aquest fet fou mencionat en l´informe fet pel comandament del 
Batalló, quines coses més incomprensibles passen a la guerra, mentre aquella 
lluita de pocs dies costà cents de morts i ferits, fer ressaltar una acció 
així, em sembla una burla envers els morts i les seves famílies. 
 

                 
 
-Un fet que vull relatar i que fou el següent, el regrés a la posició foren 
tres, el Josep, el Ramon i jo, tots del mateix poble, faltant el caporal de la 
nostra esquadra mort i l´Esteve també, ja que estava completament quiet a 
l´aixopluc d´una petita pedra que el tapava precàriament del foc enemic, al 
fer-se de nit ens retirarem a la reraguarda, mentre caminàvem per anar a 
un lloc més segur per reposar, se´ns presentà casualment  l´Esteve sa i 
estalvi a la  nostra Companyia i causà en nosaltres tal sorpresa que no ens 
crèiem el que vèiem que fos viu, preguntat pel què li havia passat, respongué 
amb tota ingenuïtat, que s´havia adormit i al despertar-se ja de nit, i no 
sabent cap on tirar, escollí a l´atzar el camí que li permetés allunyar-se del 
front i coses de la vida, vingué a trobar el Batalló nostre, i d´allí el 
retornaren a la Companyia i a la nostra esquadra, i ja forem quatre els 
supervivents, acabant-se per fí aquell dissortat dia 22 de Maig de 1938 que 
mai he oblidat. 
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-Però la vida continua i ha de seguir, després de 3 dies de repòs i 
reorganitzar les nostres forces, la nostra esquadra quedà formada pel 
Ramon Teixidó com a caporal, Josep Armengol, jo i l´Esteve Bachs, 
retornarem al front que ja estava tranquil per cobrir la línia de vigilància 
del contrari durant el dia, i sortir una sèrie dels anomenats “escuchas” a la 
nit que estaven formats per 2 elements que tenien la missió de detectar 
qualsevol moviment que vingués dels contraris i que erem rellevats cada 2 
hores, com que aquest servei es feia en el silenci més absolut, que feia en el 
prat que hi havia entre les dues posicions i que dissortadament encara 
quedaven una vintena de cadàvers dels nostres companys morts el dia 22, 
que ja començàven a descomprondre´s i feien l´ambient irrespirable el qual 
motivà demanar una treva per poder sepultar-los, ens fou consentida i 
començà a fer-se de la manera més senzilla que era, fer un clot de 3 pams 
de fondària al costat del mort, donar-li mitja volta, situar-lo dins i cobrir-lo 
de terra, quina trista experiència que vam viure aquells  noiets de 17 anys, 
fou una cosa que no voldríem que passés mai més i que tant dolor i sofriment 
van passar tantes llars catalanes, per la pèrdua de l´ésser estimat. 
 
-En aquells dies de tanta foscor en la meva vida, rebé carta dels meus 
éssers estimats: pares i de la noia que em tenia el cor robat i que tan 
enyorava i desitjava, pogué veure que poc a poc s´anava retornant a certa 
normalitat, ja que el front calmat, ho permetia, cosa que durà fins el dia 15 
de Juliol, en que em donaren un permís de 15 dies per anar a casa, QUINA 
ALEGRIA, QUE EM FEIA, vaig saltar com un infant quan consegueix una 
joguina desitjada, a partir d´aquí començà una altra història. 
  

 
LA BATALLA DE L´EBRE 

 
-L´arribada a Sant Pere, entre els veïns causà la sorpresa natural pel cas i 
no cal dir a casa i a la Maria, quan em veieren al seu davant, petons i 
abraçades a dojo, amb la Maria fou diferent, ja que era el començament del  
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nostre idil.li i ens    faltava la intimitat 
que dóna el tracte diari, en teníem prou en veure´ns i saber que dintre els 
nostres cors hi neixia el més meravellós, que hi ha… ESTIMAR I ÉSSER 
ESTIMAT, la situació que vaig viure era completament inusual, ja que hi va 
venir el meu germà Rafel a buscar queviures , doncs a Barcelona anaven tan 
escassos que era una tasca quasi impossible d´aconseguir, ja que la fam i els 
bombardejos eren un mal son pels Barcelonins, el meu germà estava a la casa 
dels Srs.López que tenien una botiga de queviures on no hi havia res per 
vendre i ell era un “endollat il.legal”, ja que un militar que treballava al 
Govern Militar, li facilità un Certificat Oficial en que constava que era 
Oficinista del citat Govern Militar i ell mai hi va anar i així anava tirant fins 
que al final fou descobert i detingut pel S.I.M. i acabà al final de la guerra a 
França.Els dies de permís un rera l´altre anaven passant, i arribà la 
matinada del dia 15 de Juliol en que l´Exèrcit Popular, travessà l´Ebre per 
diferents llocs i començà la lluita més cruel i sagnant de tota la guerra, la 
Batalla de l´Ebre que ningú es pensava que durés tants dies, ja que jo vaig 
ésser el primer sorprès, doncs el dia 30 m´havia de reincorporar a la meva 
unitat, amb els pares comentant aquest fet, ells opinaven que no em 
presentés i ells ja em tenien pensat el lloc on m´havien d´amaga i així  
esperar al final de la guerra i aquest fou el meu dilema i després de 
sospesar els pros i contres, vaig decidir no disertar, ja que fer el que ells 
volien, suposava un greu perill pels pares, que ja tenien prou calvari en tenir 
dos fills en greu situació, un emboscat i l´altre a l´Exèrcit, parlant amb ells, 
dient-los que estava convençut que allò duraria poc temps i que quan arribés 
a la meva unitat ja tot hauria passat, cosa que dissortadament, no va ésser 
així, sinó el contrari, fou la més costosa en vides humanes de tota la guerra 
i la quasi desfeta de l´Exèrcit Popular, i precipità el final de la fratricida 
lluita.  
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En quan a la meva, cada dia més estimada Maria, foren com un somni, ja que 
tots dos sols esperàvem els breus encontres diaris per acompanyar-la a casa 
seva, gaudint d´estar tots dos junts i de moment ja en teníem prou, la 
vigília de la meva marxa, li vaig demanar que m´esperés, ja que jo tornaria,… 
doncs el meu Àngel de la Guarda (La Moreneta) em lliuraria de qualsevol mal, 
i així va succeir!!. 
 
-Jo m´havia de presentar al poble de Cubelles, i de la manera que hi vaig 
anar, no ho recordo, però hi vaig arribar quasi al vespre i un cop presentat 
en un camió, ja de nit, junt amb uns 20 ó 30 companys que havíem tornat, 
sortiem cap el lloc de la nostra unitat, la meva, la vaig trobar als voltants de 
Palma d´Ebre al refugi d´un camp d´oliveres de la vista de la temuda Pava 
que era l´avió d´observació per detectar el més petit moviment de tropes i 
camions, pel que tots, durant el dia estàvem amagats sota les oliveres i a la 
nit feiem la tasca del dia, fins el dia de passar el riu Ebre, que fou per Flix 
per un pont de vàries barques amb una plataforma de fusta que era fàcil 
muntar a la nit i desmuntar de dia i per la carretera que va en direcció a 
Gandesa, passarem per Ascó, un poble que estava mig derruït i sense 
habitants i que no pararem per res, continuant fins a trobar el lloc de 
Camposines on hi començava la de Mora, tirarem de front fins al peu de la 
serra de Cavalls, lloc on hi havia una plana bastant gran d´oliveres, sota les 
quals ens deixaren acampar en espera del moment d´entrar en combat, ja 
que erem de reserva per anar al lloc on ens necessitessin, un dia anarem a la 
Serra de Pàndols que es lluitava de valent, però al vespre tornarem a 
Corbera fins a finals d´Agost sortirem cap a les cotes que hi ha entre 
Corbera i Villalba dels Arcs en el qual l´Exèrcit enemic començà un atac, 
arribats prop del front improvisarem  una línia de contenció, doncs, ja els de 
1ª. línia els pocs que pogueren fer-ho es reuniren amb nosaltres intentant 
aturar, aquella allau de gent  que ens queia a sobre, durant un temps ho 
conseguirem, però al final vingué el que per nosaltres era més dramàtic, la 
retirada amb tanta falta d´ordre que allò fou un “campi qui pugui” corrent 
embogits fins arribats prop de Corberan trobarem el comandament de la 
Brigada, amb el resultat final que de la Companyia quedàvem 1 Tinent, 1 
Sargent i 10 Soldats i de la meva Esquadra , jo sol, ja que 1 ferit el Ramon, 
vaig veure com en una camilla el treien abans, no comencés la retirada, el 
Josep fou fet presoner i encara avui són vius l´Esteve va desaparèixer i no 
sabent on hi havia l´enemic, n´ordenaren retrocedir fins que els trobessin i 
si era possible oferir resistència, sortits d´una vinya i començar a pujar un 
petit montícle tot ell cobert de marges i un petit pla amb uns quants ceps, 
el que anéssim fent fos per anar pujant amb més comoditat i al arribar quasi 
a dalt ens vam trobar cara a cara amb els soldats nacionals que ja plantaven 
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la bandera Espanyola, i des d´aquell moment no calgueren  ordres, mitja 
volta i avall i el que al pujar fou fet amb cura, la baixada fou feta en línia 
recta sense mirar si els marges eren alts o petits, ja que l´important era 
allunyar-se del perill, arribats al lloc on hi havia el comandament, a nosaltres 
ens destinaren a la defensa d´una petita muntanyeta  que començava el camí 
que venia de les muntanyes a Corbera i nosaltres teníem la missió de 
controlar el pas de soldats enemics per les vinyes que hi havia al petit pla 
amb vinya i a la part alta del camí fins arribar a un petit planell i allí ja hi 
havia altres defensors nostres, ja que era la part més important de la 
posició i això era el 23 d´Agost nefast en tots els conceptes per els morts, 
ferits i presoners,  i que deixà la nostra Unitat els 20 ja abans comentats i 
la moral al punt més baix, estic més que convençut que si no hi hagués hagut 
la barrera del riu Ebre, ningú ens hagués parat. 
 
-Seguint la seva tàctica de colpejar avui aquí i demà allà i anar poc a poc 
avançant implacablement, cosa que a nosaltres ens donà un petit respir, fins 
arribar al 3 de Setembre, que per nosaltres resultà fatal, ja que al fer-se 
de dia la Pava començà a donar voltes per sobre nostre i aviat començà 
l´artilleria contrària anomenada La Loca amb uns canons de tir molt ràpid 
que continuava amb els seus obusos que queien sobre nostre i que ens tocà 
quedar-nos ajaguts al recer d´una petita trinxera feta per tots, en els dies 
anteriors de calma, i així durant 2 hores amb el resultat final, fou de 3 
baixes i els demés mig coberts de terra però il.lesos, després d´una petita 
pausa aparagué l´aviació a fer la Noria que consistia, en 5 avions petits de 
caça armats amb una ametralladora, el primer en un vol rasant per la part 
alta de la posició cap avall vomitant bales a dojo a més d´unes petites 
bombes, acabada la passada del primer, començava el segon i el 1er. volava 
enlaire i es disposava a posar-se en fila per tornar a baixar,i  ja feien la 
seva passada fent la noria, i així una vegada i altra fins que per falta de 
munició la cosa s´acabà i aleshores va tornar a aparèixer un  altre cop la 
Loca, per acabar la feina i  facilitar la tasca de l´atac de la Infanteria, en 
una petita pausa al migdia es presentà a la nostra posició per reforç un 
Tinent i 5 soldats amb una ametralladora que muntà al lloc escollit, per ell, 
per intentar rebutjar l´imminent atac enemic, que al poc temps començà en 
diverses parts del front inclosa la nostra posició que era clau per ells, ja que 
impedia el pas del camí que anava a Corbera, els atacs foren cruents i costà 
moltes baixes als atacants, ja que la nostra ametralladora no parava uns 
instants de fer foc, manejada magníficament pel Tinent que era alemany de 
nom Hans Raul i la nostra modesta ajuda conseguirem resistir i no passaren 
al capvespre que la lluita cessà  amb el resultat de no tenir la certesa del 
lloc on erem els uns i els altres i que motivà situacions com la que ens passà 
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a nosaltres, a la nit es presentaren a la nostra posició una dotzena de 
soldats amb l´ordre d´anar a reforçar la part alta de la cota 404 que 
nosaltres haviem fet de la part baixa, es féu càrrec de portar-los a dalt el 
Sargent Panxo que portava al cap una boina negra que tingué el seu rol, pel 
que succeí a continuació: Travessaren el petit pla que hi havia i començaren 
a pujar la part alta el Sargent al davant i la resta al seu darrera i aquí  
passà el curiós del cas, i és que de sobte el Sargent es trobà enmig de 
soldats enemics que portaven boines vermelles que ocupaven la posició 
conquistada aquella tarda i el prengueren per un dels seus per la boina i que 
aprofità el Sargent per escapolir-se cap a un altre cantó, mentre els demés 
eren fets presoners, el Sargent mentrestant en conversa amb enemics els 
deia que a la part baixa hi tenia els seus homes i si durant la nit sentien 
remor no en fessin cas i marxant de cara avall arribat a la posició pròpia, 
comunica al Tinent el que passava a la part alta i el perillós que resultaria 
per nosaltres si al fer-se de dia amb els altres a dalt, i després de pensar-
s´ho molt decidiren abandonar la posició i buscar refugi en la vinya que hi 
havia sota el camí  i al fer-se de matí intentar trobar la manera de sortir 
d´aquella situació tant crítica, ajaguts a l´ampar d´un marge arribà la 
claror del dia 4 de setembre per mi sempre recordat per la importància del 
que em va passar amb la claror arribà l´activitat, al camí primer amb el pas 
de 4 ó 5 tanquetes que al no trobar resistència, continuaren en direcció a 
Corbera i poc després la tropa de soldats que els seguien, cap al migdia el 
Tinent, ja que hi havia certa calma intentà provar la manera de sortir 
d´aquella ratonera, passant d´un marge el que estàvem a un altre que 
estava a uns 5 metres més avall, passà primer ell, el Tinent, després el 
Sargent i no passà res, i em tocà a mí i només al sortir un tret de bala em 
travessà el tou de sota el genoll de la cama, sense tocar cap os, al sentir-me 
tocat em vaig tirar enrere quedant a cobert del marge i d´allí no es mogué 
ningú més, amb la cura individual que portava i amb l´ajuda dels companys 
intentarem taponar la ferida de la millor manera possible i esperar amb 
impaciència que es fes de nit, amb la foscor em posaren a l´esquena d´un 
company i ferem la retirada que resultà molt bé, ja que al final em van 
portar a l´Hospital de Campanya i aquí comença un altre cas. 
 
 

FERIT DE GUERRA 
 
-Ja a l´Hospital em posaren en una camilla, al camp ja que a dintre es 
treballava a ple ritme per atendre els ferits  més greus, passada ½ hora 
vingué un sanitari ens donà una injecció a tots els que a ells els va semblar 
que erem amb ferides més lleus, sense ni tan sols mirar les nostres lesions, i 
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amb ambulàncies cap a Miravet per passar el riu, per mitjà d´una barcassa, 
arribats a l ´altra riba, dins del meu cor vaig donar gràcies a Déu per sortir 
del mal son de la inhumana lluita de l´Ebre amb una ferida podem dir de 
sort, amb ambulància ens portaren a l´estació de Cambrils a l´espera que 
sortís un tren Hospital sense cap servei d´atenció de les nostres ferides i 
per fí ens arribà el tren i començà la ruta de trobar lloc per hospitalitzar-
nos Tarragona, Barcelona i d´allí cap al nord on després d´una parades 
arribariem a Ribes de Fresser on per fí trobaren lloc per ser atesos 
adequadament, l´estança allí durà 3 dies, ens traslladaren per carretera a 
Olot, Girona i cap a Barcelona i seguidament amb al carrilet a Igualada fins 
a Monistrol i amb l´aeri al Monestir de Montserrat, convertit en Hospital, 
era el dia 10 d´Agost de 1938 i aquí a l´ampar de la nostra Verge Moreneta. 
 
-Dos fets em passaren per mí importants, que fes l´estança allí fins el mes 
de Gener del 39.La primera feina que vaig fer, així que tingué el meu llit a la 
Sala I fou escriure a la Maria la tan ennyorada i als meus pares, ja que 
havien passat dies de l´ultima carta que reberen, 3 dies després, tot 
començà en una gran febrada que em produï una inconsciència que motivà no 
recordar res dels dies que durà i em passaren dos fets abans mencionats.La 
mare al rebre la meva carta sortí al carrer a comunicar la seva alegria als 
veïns,la bona nova de saber que havia sobreviscut al desastre de la batalla 
de l´Ebre i que estava ferit a Montserrat a la Sala I i començà el primer 
cas, vivia una jove a Vilafranca germana de la Maria Àngela Estalella, casada 
amb l´Enric Alegre de cal Formaire que tenia un taller en que es feien teles 
metàl.liques per les fàbriques de paper, i al sentir les rialles de la mare, 
sortí al carrer i quan la mare li explicà on era ella li contestà que ella era la 
promesa del Tinent Metge el Doctor Comes de Vilafranca i que tenia el 
comandament de la dita Sala I i que li lliuraria una missiva per el seu promés 
perquè tingués la màxima atenció a la curació de la meva ferida, ella 
començà a preparar-se pel seu viatge  a Montserrat per veure´m també va 
telefonar a Barcelona a la família López la de la botiga de queviures amb els 
quals jo vaig estar d´aprenent i amb la qual ens unia una gran amistat,ja que 
a casa tenien la seva filla, al comunicar-li la meva mare que jo estava a 
Montserrat ferit, la dona d´un Mosso d´Esquadra destacat al Monestir des 
dels primers dies de la guerra i el matrimoni vivia allotjat en una cel.la entre 
ella i la mare acordaren anar  l´endemà totes dues a veure´m, ella sortiria a 
primera hora del matí, i sortiria ella de Barcelona amb el tren fins a 
Martorell i allí a l´estació l´esperaria que ella arribés per anar amb el 
carrilet fins a Monistrol i pujar amb l´aeri fins al Monestir, arribades al 
recinte, una anà a buscar la dona del Mosso i la mare al Doctor Comes, i des 
d´aquell dia començà el privilegi que vaig viure en la meva estada al Santuari 
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de la Moreneta, per mí el Meu Àngel de la Guarda, que en els moments 
difícils sempre em protegí,quan la mare trobà al doctor i li feu a mà la carta 
de la promesa,  només llegida començà la tasca per trobar-me i a l´oficina 
l´informaren que havia estat portat a la Sala II a causa d´una forta 
febrada i inconscient a la dita sala el dia anterior,immediatament tots dos 
es presentaren allí i el Doctor Palacios els atengué i els portà al meu llit 
informant-los que tenia tifus, una malaltia en aquells temps passava molt, al 
saber el Dtor.Palacios que estava ferit de la cama, també tots dos metges 
em feren un examen de la ferida trobant que tenia la cama inflamada com 
un bot, immediatament van deslliurar-me de la bena i sorgí de la ferida una 
quantitat impressionant de pus, curada al final degudament resultà al final 
beneficiós pel tractament del tifus, ja que immediatament  començà la 
baixa de la febre i també va resultar beneficiós l´acolliment de la Sra. del 
Mosso a la seva cel.la per la meva mare, ja que ella es quedà per cuidar-me i 
ho feu fins que em vaig recuperar poc a poc la meva consciència.Per mí la 
primera i agradable sorpresa va ser la visió de veure la meva mare al capçal 
del meu llit,les emocions i sensacions que vaig sentir dintre meu tot i 
faltant-me la Maria, les vaig resumir en donar de tot cor al meu Angel de la 
Guarda la Moreneta de Montserrat, tot el meu agraïment pels dons rebuts i 
des d´aquell moment començà la meva recuperació, tots aquests fet me´ls 
contà la meva mare, durant la mesada que durà la meva recuperació fins el 

dia que em donaren el 
primer aliment sòlid i poder llevar-me del llit, sempre vaig tenir al meu 
costat la mare i la cosina germana Rosa, que feien uns dies cada una, amb 
aquest intercanvi la Maria sempre tenia notícies fresques i jo les lletres 
d´ella,que era tan important per nosaltres en els inicis de la nostra relació a 
Déu gràcies, avui als 84 anys encara dura.Durant aquesta mesada tingué lloc 
una cosa del tot imprevista, doncs sí, es presentaren a Montserrat el meu 
pare i el marit de la meva cosina Rosa, que era el mestre del poble i no 
vingueren sols, sinó amb el matxo de casa carregat al seu bossat amb 
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patates, vi, oli, pa i altres queviures pel rebost de la casa del Mosso on 
s´allotjaven la mare i la Rosa, però ho feren pel camí més difícil que era el 
de la muntanya, ja que temien que fer-ho per la carretera, les Patrulles de 
Control no els requisessin les provisions que portava el matxo, aventura que 
acabà bé.Com que el tifus és una infecció intestinal, s´havia de curar en 
aquells temps, a base d´unes pastilles de ferments làctics, en quantitat 
proporcional que ara no recordo, amb una estricta dieta d´aliments sòlids, 
que em deixà prim com un fideu i tan faltat de força que no em podia 
aguantar dret i a la fí em portaren per començar, unes galetes i un got de 
llet, i al comprovar que ho vaig païr bé anaren augmentant l´alimentació fins 
aconseguir el nivell normal  que amb la gana que em deixà el tifus, no en 
tenia  prou, després d´uns dies em passaren a la Sala de Convalescència que 
estava situada sobre el garatge del Monestir que actualment hi ha el 
Restaurant de dos pisos, passats uns 15 dies, em tocà anar a passar el 
reconeixement mèdic del Consell de Metges que servia per valorar  l´estat 
físic del pacient per donar-lo d´alta o no i aquí la presència del Dtor.Comas 
per la meva estada a Montserrat que durà fins a mitjans de Gener de 1939 
fou determinant cosa de la qual sempre en tinc el més gran agraïment i 
record, malgrat el pas dels anys, ara encara en tinc d´ell i sento que al 
escriure aquestes ratlles el molt que ell significà en la meva vida, la pau, 
l´alegria, la tranquil.litat tan necessària per mi després d´haver passat el 
dolorós, cruel, macabre camí de la fratricida guerra, encara  no acabada, en 
aquells dies la meva tasca, era escriure a la Maria, esperar les visites del 
meus pares o de la Rosa, que em feien setmanalment o bé acompanyat pel 
Mosso en els seus dies que no estava de servei per anar als privats de dins  
el recinte com l´Església que mai hi hagué cap llit i que en ella no hi era 
l´imatge de la Moreneta, ja que fou guardada en lloc segur, la immensa 
Biblioteca i altres llocs que gràcies als Mossos d´Esquadra enviats per la 
Generalitat als primers dies de la guerra es salvaren de la seva destrucció, 
ja que quan els sicaris de Monistrol pujaren al Monestir, es trobaren amb 
les portes barrades i la presència dels Mossos, cosa que no sabien res, i els 
Mossos els hi comunicaren l´ordre que havien d´impedir l´entrada costés el 
que costés, amb lo qual els sicaris desfogaren la seva ràbia amb la 
destrucció de les imatges dels diferents passos del camí del Calvari fins a 
l´Ermita on segons la tradició es troba la nostra Moreneta.Tal i com he dit a 
mig Gener, el Dtor Comas, em cridà al seu despatx i em digué que havia 
rebut l´ordre de presentar-se a Manresa i al preguntar-li què m´aconsellava 
fer, si intentar anar a casa o bé anar després de tenir l´alta a presentar-me 
a Manresa ell, em digué que malgrat el perill que hi havia pel fet de 
desertar, ho intentés, ja que en aquells dies, davant l´avanç constant de 
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l´Exèrcit Nacional, Catalunya seria ocupada per l´Exèrcit i aquí començà 
una altra història.  
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LA FÍ DE LA GUERRA 
 
-Amb l´alta i l´ordre d´incorporar-me al CIM de Manresa, sortí de 
Montserrat amb l´aeri a Monistrol, on hi havia una patrulla de control 
militar per dirigir anar passant a tot vehicle que anava direcció a Manresa 
posar-hi els que haviem estat donats l´alta, aquell dia foren tants els allí 
reunits que no sabien els de control com fer-s´ho enmig de tot aquest 
esgavell, sorgí alguna veu dient que no volia anar a Manresa, sinó anar a la 
anyorada casa, en pocs moments es feu realitat i no sé com es feu, que sorgí 
un, que donà la consigna de mirar d´envoltar la patrulla que eran 4 ó 5 
soldats i un cop aconseguit, els forçàrem a no fer la tonteria que tenien ells 
d´enviar-nos a Manresa, ja que erem uns 50 que voliem anar a casa i 
estavem disposats a tot, ja que no erem aquells anyells que mesos passats 
portaren al “Matadero”,ells sigui per por i per salvar la seva pròpia vida 
accediren i feren dos grups l´un cap a Manresa i l´altre a Barcelona, amb un 
camió vaig arribar a Martorell i d´allí tot sol emprengué el camí cap a casa, 
per temor de que fos descobert per alguna patrulla, si passava per la 
carretera, ja que era de dia, decidí fer-ho pel riu Anoia amb la dificultat 
que suposava, ja que no hi havia cap classe de camí, sinó prats i vinyes i quan 
això no hi era ficar-me al riu que per sort no portava massa aigua i així vaig 
arribar a Gelida i que començava a fer-se fosc, decidí reposar i esperar que 
fos de nit i fer el trajecte per la carretera, ja que si veia els llums dels 
vehicles tenia temps d´amagar-me i deixar-lo passar arribant a la matinada 
amb gana i cansament, però feliç i content a casa, haver-ho aconseguit, valia 
els esforços d´aquell llarg dia i nit.El primer que em sorprengué era veure 
que la porta del magatzem, estava una mica oberta, vaig entrar i encenent el 
llum veié que tot el terra estava cobert amb paques de draps i paper, ja que 
a casa erem drapaires, quedant només un petit pas per anar a la porta del 
pis de dalt on habitàvem que vaig trobar tancada fet que m´intrigà una 
mica, i llavors seguint el petit pas que portava al celler arribat a baix, a 
l´encendre el llum, la sorpresa fou, al veure que tot l´espai lliure era ocupat 
per gent que hi dormia inclosos els pares i àvia i  el  que passà no tinc altra 
sensació que jo vivia un somni, ja que al començar a despertar-se i 
reconèixe´m sortien del llit, les dones amb camisa i els homes en calçotets 
tots volien abraçar-me i així fins arribar als meus pares i àvia al mateix 
moment tot el celler fou un clam de benvinguda i alegria que no ser explicar, 
ja que abraçats tots quatre fent una pinya, vaig sentir dintre meu una pau i 
joia tan gran i no fos complerta per la manca del meu germà Rafel detingut i 
empresonat pel S.I.M.  a Barcelona i passarien encara molt dies per arribar 
a una família complerta, i donar gràcies de tot cor al meu Àngel de la 
Guarda, La Moreneta, per protegir-me durant els fets dramàtics passats i 
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poder gaudir d´aquell moment, tan important que vivia i mai podré oblidar, 
GRÀCIES... 
 
-La mare em preparà un bon àpat i tot seguit a dormir que prou falta em 
feia, em vaig despertar al capvespre, em vestí, vaig prendre el berenar i 
vaig sortir al carrer per anar a esperar la sortida de la fàbrica de la Maria, 
la noia que la seva presència em feia feliç, i que durant tants anys, ha sigut 
la meva companya i al escriure aquestes lletres, encara la puc mirar a Déu 
gràcies, la sortida d´ella, fou el moment per tots dos tan esperat, ja que al 
creuar-se les nostres mirades, dintre els nostres cors, començava una nova 
sensació d´estimar-nos per tots dos compartida i que el que deiem amb 
paraules ho feiem mirant-nos, i així nasqué la llavor de l´Amor i que haviem 
de tenir cura i mimar amb tacte, per no malbaratar el que neixia entre 
nosaltres.Als dos dies del meu regrés a casa, es presentaren el Vinyals i el 
Patró que tenien fills que també com que havien desertat de l´Exèrcit 
Republicà, i tots tres analitzaren lo perillosa que era la nostra situació i com 
podien salucionar-ho millor, per el poble tots sabien que als voltants de la 
masia de Can Ros voltada de bosc, estava plena d´emboscats de diferents 
lleves, ja que no es presentaren, al ser movilitzats i per tant eren 
desertors, durant el dia, vagaven pel bosc i per la nit dormien a la pallissa 
que era molt gran i plena de palla de la masia de Can Ros, i aquesta fou 
l´opció que els nostres consideraren més adient i de seguida prepararen la 
nostra marxa per la mateixa nit, a tots tres se´ns uní un veí que era d´una 
lleva de gent més gran movilitzats i formaren un grup de quatre Albert 
Balaguer (Ca la Constància) en Pere Piñol (Cal Viñals) l´Anton Esteve (Cal 
Patró) i jo (Cal Tano), emprenguerem el camí cap una nova aventura, durant 
el dia al bosc i per la nit al recer de la palla de la masia, però durà poc, a la 
nit del dia 21 de Gener del 1939, al anar cap a la masia ens trobarem amb la 
sorpresa de que estava plena de soldats de l´Exèrcit Popular en retirada, 
immediatament mitja volta i cap al bosc on ens trobarem amb  un grup de 5 
vilatans del poble que anaven  a la masia i els contàrem el que passava allí i el 
Pep (Guillem) proposà anar a dormir en una barraca, que ell sabia i que tots 
vam acceptar, el nou grup quedà format pels 4 més en Pep Cabestany i el seu 
germà en Fermí tots dos del (Cal Guillem), 2 germans Jaume i Jeroni Fabra 
de (Cal Xerta) i en Peret Pujades, un cop  instal.lats, el Pep, que era pastor 
ens contà que a la tarda topà amb uns soldats en retirada que li requisaren 
el ramat de la seva propietat i no hi valeren els seus precs, sinó amb la 
força de les armes, després d´una petita tertulia ens posarem a dormir, 
abans de fer-se de dia el Pep, ens cridà i emprenguerem el camí cap al lloc 
que tenia triat per amagar el bestiar, al fer-se de dia, ja estaven al lloc 
escollit, ja que per un petit camí arribarem al fons del Torrent de la Fou, 
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relativament segur, al mateix temps al bosc hi hagué una petita 
“escaramussa”entre els dos bàndols que deixà varis morts, el matí passà 
amb tranquil.litat, fins a les dues de la tarda, que ens vingué a trobar el vell 
“Tori” sogre del Pep, dient-nos que ja podiem sortir, ja que el poble estava 
alliberat, aleshores, ens posarem en camí i al ser a prop de Can Ros, ens 
toparem amb els soldats nacionals, els quals, el primer que feren fou 
requisar els rellotges que portàvem i després ens portaren al cap del 
Batalló, on ens van triar els que erem de lleva a un costat i els demés a part, 
començà el Comandant a preguntar si algú sabia el camí per anar cap a Sant 
Sadurní, per la muntanya i el Fermí que també era pastor li digué que ell el 
sabia, i en aquell moment arribaren el Patró i el Viñals, es dirigiren cap el 
Comandant i començaren a abraçar-lo, mentre li deien “este es mi hijo, este 
es mi vecino”i així una i altra vegada sense parar, ell sorprès, suposo per la 
sinceritat i ingenuitat dels dos homes, decidí deixar-nos anar cap a casa, 
però presentar-nos a la màxima autoritat que manés al poble i  al Fermín li 
prometé que al arribar a Sant Sadurní el faria tornar a casa lo qual complí, 
arribat a casa vaig donar per finalitzada la tràgica i cruel Guerra que a Déu 
Gràcies vaig viure, i sortí indemne i que no voldria que ningú ho hagués de 
passar, NO A LA GUERRA. 

 
LA POST-GUERRA 

 
-Encara que la lluita no estava finida, el poble poc a poc anava recuperant-se 
i cada família feia el balanç de les conseqüències viscudes en aquests tres 
tràgics anys, a casa, no sabíem res del meu germà Rafel, ja que només 
sabíem que els traslladaren cap a la frontera amb França i res més, les 
demés si tenien algú desaparegut, o eren a l´exili en camps de concentració 
francesos o a camps d´Espanya i molts altres morts, i  mai no podrien 
tornar, finalment varies famílies que algun membre havia participat en els 
fets des del començament de la fratricida lluita, assassinats de 4 innocents 
ciutadans, incautació de bens i propietats i tota classe de tropells i terror, 
d´altres no han tornat mai. 
-Als pocs dies de l´alliberament l´alcalde del poble rebé l´ordre de que 
tots els que estàvem inclosos a les lleves de l´Exèrcit Nacional, també la del 
41, la meva, que a les forces nacionals no havien mobilitzat, presentats a 
l´Ajuntament, el Sr.Medina, ens comunicà l´ordre que havíem d´anar a 
presentar-nos a Vilafranca i allí ja ens dirien el que havíem de fer, a peu 
sortirem del poble uns seixanta, amb el cap de llista Pito Bou, arribats a 
Vilafranca, ens comunicaren que havíem d´anar cap a Tarragona, a l´edifici 
de Pilats, i com que no teniem cap mitjà de transport, ens digueren que 
havíem de fer el trajecte a peu, cosa que ferem, a l´arribar a La Ràpita 
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petit poble al costat de la carretera, com que estàvem cansats decidirem 
buscar lloc on dormir sis o set que anarem junts, trobarem una casa de bona 
gent, la qual ens deixà la païssa per dormir, deprés de fer un bocata que 
portavèm a clapar a la palla i descansar, al fer-se de dia sortirem al camp 
per fer les nostres necessitats, i veierem amb sorpresa que per la via del 
tren es veien grupets de gent amb direcció a Barcelona, anarem a trobar-los 
i al moment ens informaren que venien de Tarragona i que tots els que es 
presentaven a Pilats, els portaven al camp de futbol i d´allí als diversos 
camps de concentració o la resta d´Espanya, ells davant d´aquest panorama, 
tornaven cap a casa. Un cop reunits i passar llista, es començà la discusió de 
si hi aniriem per la via del tren o carretera, guanyà la via, i es començà a 
discutir si anàvem a Tarragona per anar a parar al camp de concentració, o 
cap a casa i assumir el greu risc que suposava, la desobediència de les 
ordres rebudes… resultat, uns 40 tornàrem al poble i la resta feu camí, 
arribats al poble anàrem a parlar amb el Sr.Medina, que era sargent retirat 
de la Guardia Cívil i que vivia al poble, i fou nomenat alcalde per les forces 
d´ocupació, al veure´ns quedà sorprès, però al explicar-li la nostra decisió 
de no anar a Tarragona i per els motius de no voler anar a cap camp i que a 
casa nostra si volien ens vinguessin a buscar, al moment ens obsequià amb 
una bronca monumental, al mateix temps tractant-nos de covards, 
insurgents, desertors i tota classe d´improperis, un cop  va haver buidat el 
pap, i ja més tranquil ens digué que per la seva part no faria cap pas per 
perjudicar-nos i que esperava de nosaltres sabríam acceptar les 
conseqüències de la decisió per tots presa, Gràcies a Déu no passà res. 
-El poble s´anava refent i començava una nova manera de viure, una nova 
etapa d´esperança per moltes de les famílies que havien patit la pèrdua 
d´un ésser estimat i mai oblidat, que mai més tornarien a veure i les altres 
sense notícies del seus i esperaven que aviat tornarien a casa, el que es 
complí amb el meu germà Rafel, i així passaren uns dies fins arribar al mes 
de Març i aquí de nou la meva incorporació, aquesta vegada a l´Éxèrcit 
Nacional, prèvia presentació dels avals corresponents. 
-Per la Maria, i per mí, ara anava bé el nostre convenciment de que ens 
estimàvem i no ens ho deiem de paraula sinó que  de moment amb mirar-nos 
ja ens conformàvem, vaig ser destinat al Regiment Sant Marcial nº.22 de 
Burgos on després d´un llarg viatge amb tren i en vagons de càrrega, i aquí 
passaren dos fets molt importants, el primer l´1 d´Abril de 1939 de la fí de 
la maleïda Guerra Civil i l´altre el retrobament amb el meu germà Rafel, ja 
que ell va passar les seves penúries per arribar a França i al ser preguntat 
on volia ser destinat, ell va demanar per tornar a Espanya,i el portaren a 
Hendaya i es feren càrrec d´ell les autoritats d´Irun, fent els tràmits al 
poble acreditant que fou presoner del S.I.M. a Barcelona fins al final i era 
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per tant addicte al Règim, el destinaren al Parc Mòbil de Burgos i ell ja 
sabia que jo estava a Sant Marcial, es presentà allí i demanà poder veure´m, 
cosa que li fou concedida, i a mí em donaren el dia lliure i per fí abraçar-nos 
plorant com nens petits i ja no poguerem tornar a veure´ns, ja que a finals 
d´Abril ens traslladaren als que procediem de Barcelona a la Comandancia 
Militar de Sevilla, una altra vegada viatge amb el tren de vagons de 
mercaderies fins a la capital sevillana, allí ens allotjaren al camp de futbol 
del Betis, anomenat Heliopolis, sense deixar-nos sortir, passaren dos o tres 
dies i altre cop amb tren a Algecires al Regiment de Fortificació Nº.4 que 
junt amb Batallons de Treballadors sota el comandament de la Comissió 
Tècnica Fortificació Costa Sur, feia les obres des de Punta Paloma, Tarifa, 
Algecires, la Sinea, fins al camp neutral de la frontera, entre els Estat 
Espanyol i Gibraltar, la nostra expedició fou destinada a Tarifa, erem 300 
catalans i uns 20 de parla castellana, arribats allí en camió, ens formaren en 
fila de tres a la carretera i allí altra vegada el meu Angel de la Guarda, em 
dóna un cop de mà per aconseguir un “enxufe” impensat, ja que per un 
corriol que baixava per la muntanyeta que donava al meu darrera, vaig sentir 
una veu que deia “Se necesita uno para el Almacen” em vaig girar i li digué 
solament”JO” em digué que sortís de la fila i el seguís caminet amunt, al 
final en un pla hi havia l´edifici d´un antic convent convertit en 
l´allotjament del destacament de Tarifa, ens adreçarem a l´Almacen que 
era un saló bastant gran, en el qual hi havia l´oficina en que treballava el 
Jefe Brigada Ignacio Caballero García i els soldats Amado Fernández Díaz, 
Francisco Aneas Gutierrez i el que jo anava a suplir, ja que ell, al matí 
següent marxà llicenciat, immediatament, el jefe m´explicà la tasca que 
havia de fer, i era ajudar-lo a la manutenció dels 80 soldats que allí hi havia, 
confecció de menús, dinar, sopar i esmorzar que era més senzill, jo vaig 
quedar parat i estorat, no sabia què dir o fer, ell me veié tant desorientat 
que em preguntà què em passava, li vaig confesar amb ingenuïtat si sabria 
complir la tasca que ell esperava de mí,ja que els meus estudis a l´escola 
s´havien acabat als 14 anys i eren molt primaris i en aquell moment sorgí el 
gran home que fou per mi el Brigada Professional Ignacio Caballero de 
cognom i fets,  fou ell, s´assegué al meu costat i em contà els molts 
entrebancs dels primers anys de la seva vida fins que als 17 anys es feu 
voluntari a l´Exèrcit i als 35 que ara tenia, era Brigada, li havia costat 
d´aconseguir, em digué que si vols una cosa has de fer els esforços 
necessaris per aconseguir-ho i si jo estava motivat i desitjava, ell 
m´ajudaria a aconseguir-ho i ho ferem realitat, als dos o tres dies, ja vaig 
començar la tasca de confeccionar els dinars i sopars de la tropa, però 
sempre ell revisava, si estava ben confeccionat i no em deixava res, en cas 
afirmatiu, passava nota al cap de cuina que vingués a recollir al Magtzem els 
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aliments necessaris pel dinar al matí i a la tarda pel sopar, ja que 
l´esmorzar sempre era bastant fluixet, cafè amb llet i un petit panet o bé 
caldo d´ossos i el panet, així fou, com vaig comencar la mili, lluitant amb la 
ploma, mentre els que no tenien cap “enxufe” tenien que fer-ho amb pic i 
pala fent fortificacions en tota la costa Sur.                                                               

                        
 
-L´arribada nostra a Tarifa no fou gens cordial per part dels vilatans, al 
saber que quasi tots érem catalans, no sé quin punt de vista tenien del 
català, ja que entre ells feien aquests comentaris “los rojos nos invaden”, ”la 
Peste Roja està aquí”, i ens miraven de reüll com si fóssim d´un altre món i 
tot això costà un poc, però amb la nostra conducta, rectitud, amabilitat, 
tant diferent de la seva i parlar-los la seva pròpia llengua, va trencar el gel 
dels primers dies i entre nosaltres, els cinc del Magatzem s´establí una 
camaraderia que feia la tasca molt més fàcil per tots, però sense faltar al 
degut respecte que el nostre Brigada Ignasi es mereixia, ja que era un bon  
home i avui als 84 anys mai he deixat de recordar en quan a la meva vida 
íntima, la cosa anava bé a pesar de la distància entre jo i els que tant 
enyorava i estimava, l´àvia, pares, germà, familiars i sobretot la Maria i 
entre ells i jo no podíem dir-nos de paraula, ho deiem per carta, trist consol, 
el destí ens donava, però la nostra il.lusió era escriure cartes, com més 
millor i anar així consolidant el nostre festeig, no gens habitual, però a 
nosaltres resultà, i així anàvem passant els dies fins mig setembre, un matí 
al sortir de la letrina, on fèiem les nostres necessitats corporals, fora al 
camp del Quarter, per allí hi havia unes quantes mules i cavalls, al sortir de 
la letrina, caminava tot fent la feina d´arreglar-me els pantalons,es veu que  
vaig anar a parar al cul de la mula la qual em va deixar K.O., amb una guitza 
de campionat, i jo veient les estrelles del firmament, ajudat per altres 
companys em portaren al Servei Mèdic Quarter on em feren la primera cura 
de la cella de l´ull esquerra i altres lesions també a la resta de la part alta 
de la cara, mentre estava allí vingué el Brigada, que al saber que em 
portarien a l´Hospital d´Algecires em digué que no patís pel meu lloc, que 
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ell i els altres ja se´n sortirien, a l´arribada a l´Hospital, el primer que 
feren, fou posar-me una injecció anti-tetànica, fet que resalto, perquè 
segons fets posteriors que em passaren, ja que jo dels 9 anys que per 
miopia portava ulleres, que em quedaren marcades al vol de l´ull esquerra, i 
al començament del nas, als 20 dies de la lesió estava, ja curada, però 
encara quedaven petites crostes i senyals, em feren anar a la Direcció i allí 
em notificaren que em donaven l´alta i que tenia 15 dies de convalescència 
al Quarter de Transeunts d´Algecires, per anar a l´òptic i resoldre 
l´assumppte de les ulleres, ja que les necessitava o bé tenia aquells dies per 
anar amb permís a Barcelona i allí gestionar pel meu compte les ulleres, no 
vaig dubtar ni un minut, i cap a casa a primera hora del matí amb el permís i 
les llistes d´embarcament per fer el trajecte de franc, ho havia de fer per 
la via secundària de tren, que reportava un dia més de viatge passant de dos 
dies fent el trajecte Madrid-Barcelona o bé València que era de tres, els 
quals els vaig passar sobre trens o estacions menjant entrepans i dormint al 
tren, però el premi fou immillorable, ja que veure la cara de sorpresa i 
alegria dels meus familiars i la Maria en veure´m, ja que no s´ho esperàven 
era una recompensa per les penúries del llarg viatge, foren 9 dies  
d´ímmensa joia i felicitat,  un dels quals el vaig passar per anar a Barcelona 
a resoldre el problema de la vista, primer visita a l´Oftalmòleg Dtor. Aruga, 
el qual em diagnosticà que tenia a la còrnea un petit residu de pols de vidre, 
però que no impediria tenir una bona visió, amb la graduació dels vidres que 
necessitava cap a Can Cottet i a la tarda, ja tenia les ulleres, que tanta falta 
em feien.Tal i com diu el refrany popular:”Tot lo bo aviat s´acaba” ja que 
aquells dies, passaren volant, a casa amb la família, estava al complert i amb 
la Maria el nostre idil.li anava fent camí, encara que no fos oficial per la 
incertesa del temps que passaria fins tornar a casa i fer vida normal, però 
davant la nostra fermesa i desig de veure´ns procuràvem passar junts com 
més temps possible millor, que n´és de gran l´amor que dintre els nostres 
cors començava a fer-se poc a poc més sòlid i profund.Arribat el dia de 
reforn altre cop tren i manta cap a Tarifa, a fer la meva feina, l´arribada 
fou ben rebuda pel Brigada i els companys que em feren la meva feina aquell 
mes i mig que vaig ser fora i els en dono les més expressives gràcies.Els 
següents dies tot anava normal i la rutina de cada dia, era sols alterada per 
les cartes de la Maria i alguna de casa més espaiada.Arribà el mes de 
Desembre i el 15 donaren al Regiment permís a la meitat del personal i el 1r. 
de Gener la resta, altre cop al tren, però aquesta vegada resultava més 
curt, dos dies, ja que sortiem amb l´exprés Algecires-Madrid, 1 dia Madrid-
Barcelona l´altre dia, i jo vaig disfrutar dos permisos aquell any.Al mes de 
Març el Brigada fou destinat a Algecires a fer la mateixa feina, però a la 
Plana Major del Regiment que estava instal.lada en una torre bastant gran 
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Vila Rosalia es deia, i els soldats ens allotjaren en l´antic escorxador de la 
Riera de la Miel i allí també hi havia el magatzem  de la roba i de 
l´Armament i que fou el meu dormitori fins que vaig acabar la mili que 
tingué per mí una instructiva, la d´aprendre a escriure correctament a 
escriure a màquina, o sigui elevar la meva cultura en general i al mateix 
temps una bona mili, i l´altra cosa era dura, l´allunyament dels que tant 
estimava i que tant sols al llarg dels tres anys que durà  els vaig veure 4 
curts permisos, però com en la vida tot passa… arribà el dia tant esperat...  
L´1 D´ABRIL DE 1944 i no vull acabar aquest capítol contat en els fets  més 
destacats per mí viscuts, sense recordar el que fou per mí el Militar 
Brigada IGNACIO CABALLERO GARCÍA al que sempre he tingut respecte, 
afecte i la més alta consideració a la seva família, esposa i filla. Ignasi si 
des de les altures em pots veure  només vull dir-te un sol mot… GRÀCIES 
per lo molt que m´has donat i ensenyat de la vida i que jo mai oblidarè. 
 
-Tampoc es pot deixar d´oblidar que en els mesos abans del llicenciament, 
comencés la II GUERRA EUROPEA, i que es trobava al punt més triomfant 
de l´Exèrcit Nazi i Feixiste de l´eix Berlin-Roma, que tenia al seu poder 
quasi a tota Europa des de Polònia a l´Est i arribava fins la frontera 
Espanyola, amb la conseqüència que portava dins a Espanya, ja que  hi havia 
dos corrents ben diferenciats, un era unir-se a l´Exèrcit en aquell moment 
triomfant a Roma-Berlin i l´altre crec majoritària que sostenia que Espanya 
que començava poc a poc a recuperar-se del tremendo cost ocasionat en 
vides humanes, danys materials, i econòmics dels 3 anys de lluita fratricida i 
aquí es produí un fet inesperat per part del dictador Franco, quan tothom 
esperava que entréssim a la lluita, nosaltres ja teniem l´ordre de tenir-ho 
tot empacat i llest per evacuar d´Algecires, es produí una trobada a 
Hendaya entre Hitler i Franco, el fet és que no participarem en la lluita, 
cosa que hem d´agrair,  ja que de seguir el que el seu Ministre d´Exteriors 
Serrano Suñer predicava i que va destituir, Espanya es lliurà d´una nova 
gran etapa de miséria, fam, destrucció i víctimes per afegir a les que durant 
3 anys havíem passat, i del qual ens començàvem  a refer. 
 
 

INTERMEDI 
 
-El dia 1 d´Abril de 1942 començà per mí una nova fase de la meva vida, amb 
sensacions noves, per veure, sentir i gaudir, fins llavors desconegudes, vida 
familiar, ,ja que després de les moltes penúries passades, estàvem tots 
junts, i augmentada, ja que el meu germà Rafel s´havia casat amb la Júlia 
Ferrer i Casanovas i ja tenien un fill d´un anyet de nom Rafel i tots vivíem a 
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la mateixa casa.Amb la Maria com que les nostres relacions es feren i 
desenvoluparen per carta, ja que durant tots aquest temps, només ens vam 
veure 4 vegades i per pocs dies, per estar junts, i per tant ens faltava 
aquella intimitat i coneixença que proporciona el tracte diari de les seves 
vivències, gustos, preferències, caràcter i tantes coses com ens dona la vida 
de bo i de dolent, ja que les cartes tot això no ens ho podien donar, però si 
mantenir viu el caliu del que a dins dels nostres cors havia arrelat i poc a 
poc anava creixent. 
  

                     
 
-La vida al nostre poble anava endavant, tots els entrebancs de la cruenta 
post-guerra que ens tocava viure, ja que la falta de molts aliments, les 
famílies feien mans i mànigues per subsistir moltes coses com per 
exemple:la benzina, idearen els gasògens que consumien carbó, el cafè per 
malta que sortia dels residus de la fabricació de la cervesa i torrat, tabac 
els pagesos en plantaven i feien tota classe de cigars, i així ajudar en lo 
possible el racionament que l´Estat ens donava mensualment per anar 
tirant, els pobles de pagès foren els que més bé anaven, ja que quasi bé tots 
disponien de petits o grans hortets on cultivaven, patates, verdures, oli, vi, 
gra com mongetes o cigrons, afortunadament a la meva casa no faltà mai 
res, ja que treballaren en terra pròpia, tenien hort, vinya, oliverar, més que 
suficient, a casa de la Maria a pesar de ser 3 dones, ja que el pare va morir 
en plena guerra, la mare per un costat menava un hortet i elles amb el que 
treien de sou de la fàbrica de Cal Torrents i el que podien fer a hores al 
camp, anaven relativament fent, i aquest és el panorama que vaig trobar al 
ser llicenciat i començar una nova vida, que per cert per nosaltres no podia 
començar millor, ja que als pocs dies de la meva tornada esdevingué la Festa 
de Pasqua i es feu al Centre ball amb orquestra i amb la Maria havíem 
quedat que ens hi trobaríem, per mi les hores que faltaven per trobar-nos al 
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ball foren un turment, per lo lentes que passaven, però per fí, arribà el gran 
moment al entrar a la sala, la vaig veure asseguda una mica separada de les 
amigues íntimes i allí em vaig dirigir amb un tremolor de cames i el cor 
bategant alegrement, em vaig asseure al seu costat tot temorós sense dir-li 
quasibé res, només mirar-la, ja en tenia prou, per fí arribà el gran moment, 
l´orquestra començà a tocar i li digué a ella “Maria vols ballar amb mí?” ella 
tímida i temorosa s´aixecà i seguidament per primera vegada ens trobarem 
enllaçats un front de l´altre i sense dir-nos res, només voliem gaudir del 
plaer i alegria que tots dos tant desitjàvem i estàvem convençuts,  iniciàvem 
una nova etapa en les nostres relacions, ja que entre ball i ball no ens 
separarem en tota la sessió, manifestant així el nostre desig formal i ferma 
decisió de que tots dos volíem estar en el principi del nostre festeig que 
fins llavors per carta havíem tingut, durant tant de temps i que encara avui 
als 84 anys el disfrutem. 

             
-Els dies passaven i després de Pasqua vingué la Festa Major i de sobte la 
nostra plàcida i tranquil.la relació, als primers dies de Novembre vaig rebre 
l´ordre de la mobilització de la lleva del l941 a la qual pertanyo éssent 
destinat al Regiment de Zapadores nº.4 al Quarter de Lepanto a Barcelona 
immediatament, a la vigília de la marxa al acomiadar-me de la Maria, a 
l´entrada de casa seva ens ferem el primer petó de la nostra vida, quin 
moment aquell que per nosaltres fou tant important, per tots dos, en les 
nostres relacions. petó que sellejava el nostre mutu amor. 
 

LA SEGONA MILI 
 
-Aquesta fou completament diferent de la primera i si poguéssim comparar 
amb la primera, per mí no fou “mili”, sinó una feina d´oficinista i no de 
militar, sols torbada per la distància que havia d´estar al lloc que jo volia 
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estar i a on estava era a un lloc allunyat dels que tant enyorava i estimava, 
en canvi la 2ª.fou completament diferent, vaig fer la puta i dura “mili” 
possessió d´arma, instrucció i teòrica tots els matins, ja que els que teniem 
pares o familiars a Barcelona, ens havien donat permís des de les 2 del 
migdia a les 8 del matí del dia següent i els caps de setmana lliure si no 
teniens cap servei i jo  anava a passar-lo al poble, ja que les tardes dels dies 
feiners ajudava a la família dels López on m´estava allotjat a les tasques de 
la botiga de queviures, i així els dies passaven fent al matí de militar, 
instrucció, teòrica i a la tarda botiguer, els cap de setmana eren una altra 
vida, estava amb els que més estimava, la família i amb la Maria, les nostres 
relacions cada dia, eren més íntimes i sòlides i ja oficialment acceptades 
per les dues famílies. 
 
-En aquells mesos de “mili” hi ha un fet que us vull relatar, en aquell període 
des del 1942 al 1944 fou nomenat capità General de la 4ª.Regió, l´heroi 
nacional defensor de l´Alcazar de Toledo, el General Moscardó, que arribà a 
Barcelona un diumenge plujós i a la meva Companyia li tocà fer-li els honors 
a la seva arribada des de l´Estació de França fins a Capitania, junt amb 
altres forces dels diferents cossos, la jornada començà molt aviat a les 6 
del matí primera formació i revista, després un esmorzar una mica més 
complert i una nova formació i revista,  aquesta a càrrec del Capità i 
finalment la del que capitanejava la formació a les 9 del matí sortiem del 
Quarter de Lepant en formació de desfilada cap a la Plaça d´Espanya d´allí 
al Paral.lel avall fins arribar al Passeig Marítim, al lloc que teníem assignat i 
tot això sota una pluja no molt forta, però sense parar i després d´una bona 
espera, per fí aparegué el General a la part davantera de l´Estació i pujant 
al cotxe descobert inicià la marxa sota la pluja mullant-se com tots 
nosaltres i a cada ensenya de les diferents Companyies que trobava al seu 
pas parava i a ell que feia de “Jefe” li rendia honors correponents, fins que 
pels vols del migdia acabada la recepció, ferem el retorn  cap al Quarter de 
Lepanto, però aquest cop amb formació de passeig i arribats allí el Capità, 
ens feu una petita arenga per felicitar-nos pel bon comportament, durant el 
matí i amb un “rompan filas”, aquell llarg matí s´acabà. 
 
-De retorn al Guinardó amb la família López, canvi de roba completament 
mullada, per la roba cívil i un bon dinar i veient que el temps millorava i que 
ja no plovia els 4 que cada diumenge anàvem al futbol, ens vam dirigir cap a 
Sarrià per presenciar un Espanyol-Barça i d´aquesta manera,va acabar 
aquell diumenge tan mogut. 
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-Els dies anaven passant mentre a la resta del món, la guerra s´anava 
estenent a tots els continents, ja que el Japó entra en lluita amb els Estats 
Units en el mar Pacífic, en les moltes illes que hi ha mentre que a Europa, 
els alemanys havien invadit la Rússia Soviètica i el General Franco envia ajut 
als alemanys, la División Azul, formada per voluntaris, però corria el rumor 
de que a dintre l´exèrcit no sortien prous voluntaris, ho feien amb soldats 
de forma obligatòria, cosa que en el nostre Regiment afortunadament no 
passà, i com totes les coses de la vida passen, el dia tant esperat per fí 
arribà, i fou el dia 23 de Juny de 1944 al arribar al matí al Quarter ens 
digueren que els que tinguéssim roba de paisà a casa, (en el cas meu a 
Barcelona) l´anéssim a buscar i així podíem entregar la militar i ens 
donarien la llicència i els que no la tenien havien d´esperar perquè els hi 
havien de donar un permís per anar a buscar-la a casa seva i tornar la de 
militar, cosa que retardaria uns dies el seu llicenciament. 
 
-En la mateixa Companyia hi havia un company de lleva del 41 i del poble en 
Joan Martí, que si podia portar-li uns pantalons i una camisa (si la tenia de 
sobres) i li vaig portar i tots dos sortiem al migdia del Quarter de Lepanto i 
així es va acabar el malson de tantes pors, penalitats passades entre el 27 
d´Abril del 1938 al 23 de Juny del 1944. 
 
-La revetlla de Sant Joan, la vaig passar amb els que tant estimava la 
família i la Maria i que tant havien sofert per mí, GRÀCIES MORENETA, 
GRÀCIES DÉU MEU PER PODER VIURE AQUEST PER MÍ GLORIÓS GRAN 
DIA. 
 

LA POST-GUERRA 
 
-La meva vida i la dels meus, començava a gaudir d´una certa normalitat, 
dintre els molts entrebancs que ocasionava, doncs feien falta molts 
productes que feia ja molts anys podiem necessitar i que teníem racionats  
per viure dia a dia, i  ens espavilàvem per mitjà de “l´estraperlo” i així anar-
ho superant.Al final de la Guerra Mundial era a prop i la derrota de l´eix 
Berlin-Roma i Japó, la d´Europa fou el Maig del  1945 i el Setembre de 
1945 fou la del Japó.Després d´aquest breu incís que jo creia que els anys 
més nefastos de la meva joventut i que no voldria per cap jove  tingués de 
passar fou, entre l´Abril del 1938 i el Juny de 1944, que mai per lo molt 
dolorosos, per les moltes vicissituds viscudes en tots els dies d´aquests 6 
anys he viscut, i no podré oblidar en tot aquest  temps en mig de tanta 
foscor, una cosa em va passar conèixer i veure per primer cop, la que ha 
estat la companya fidel i amant de tota la meva vida i en el moment que 
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escric aquestes lletres, està al meu costat, són molts anys els passats junts 
del  1938 al 2004 són 66 i espero durin fins que la mort ens separi per 
cumplir el cicle de la vida NÉIXER I MORIR. 
 
-Després d´uns dies de descans i relax, a primers del mes de Juliol a casa 
es començà la tasca d´arrencar patates i aquí com que la feina es feia 
manualment, amb els “arpiots” i ajupint l´esquena, cosa molt dura i així jo 
vaig tenir els primers dolors forts a l´esquena al queixar-me amb el pare em 
digué que això era degut a les llargues temporades de no haver-ho fet i que 
ja em passaria, però la cosa s´agravà, ja que quasi no podia caminar quan 
volia, sinó quan podia, davant aquests síntomes, els pares vient aquesta 
anormalitat i que tenia cada cop la boca tancada, em portaren al metge del 
poble Dtor.Pujavet, que aquells síntomes no li agradaven massa i que fos 
cosa del sistema nerviós, els hi donà l´adreça de 2 metges de Barcelona i 
que al matí següent anéssim a Barcelona perquè podéssin diagnosticar el que 
tenia i el tractament a seguir, al matí tots dos, el meu germà Rafel i jo cap a 
Barcelona, a la primera visita, després d´un rigorós exàmen ens donà 
l´adreça d´un altre metge que també em va visitar per confirmar el seu 
diagnòstic del primer metge, a  la tarda a l´altra adreça que ens havia donat 
el Dtor.Pujavet, el qual després d´un minuciós exàmen va confirmar que 
tenia un inici una mica fora del normal, ja que el que tenia era el temut 
TÈTANUS malaltia molt violenta que en el temps de 3 ó 4 dies estava al 
màxim i donava poques opcions de poder sobreviure, però com que el meu 
cas es presentava lentament hi havia moltes possibilitats de poder-la 
combatre, em va donar una injecció Anti-tetànica i que marxés de seguida 
cap a casa i que el Dtor.Pujavet cada 3 hores dia i nit me´n donés 1 mentre 
el meu cos les acceptés, era una lluita per la vida o la mort.El meu germà 
volia agafar un taxi per anar a casa i jo com que estàvem a prop de l´Estació 
del tren, li vaig dir que ho faríem per tren, ja que si ho féiem per taxi, la 
família i la Maria es creurien que em portava mig mort, i jo tenia fe amb el 
meu Àngel  de la Guarda “La Moreneta” em salvaria en aquell moment tan 
important, de la meva vida i així fou a Déu Gràcies, també  un fet que em va 
passà als primers mesos del meu servei a Tarifa i aquí ja vaig explicar, la 
guitza que em donà la mula i em va portar a l´Hospital, i allí em van donar 1 
injecció el Tètanus, va ser la que fou la primera en lluitar i alentir la 
malaltia, arribats a casa em vaig trobar a tota la família i la Maria que feta 
pols per la llarga espera, m´abraçaven i ploraven tots junts fent una pinya, 
mentrestant, ja tractava de tranquil.lizar-los dient-los que no em moriria, ja 
que el meu Àngel no em podia fallar, en aquell moment tan decissiu de la 
meva vida, ja que junt amb el meu desig de viure, feren barrejats amb les 
Antitetàniques el gran per mi miracle de la meva recuperació. 
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-Em portaren al llit i començà la feina del Dtor.Pujavet, que per cert la 
complí a la perfecció, ja que cada 3 hores de dia o nit venia a donar-me 1 
injecció, mentre que jo al llit, vaig quedar rígit com un tauló, i la boca amb 
les dents barrades, la família temien el pitjor i no em deixaven i la Maria 
venia al meu costat tots el moments lliures que podia, i jo del meu cos sols 
em quedava el cap clar i veia les angúnies que tots passaven, aquesta 
situació durà tres llargs dies i nits, fins que arribà el moment que vaig 
quedar amb el cos embutllofat, moment en que el Doctor va dir-nos que no 
podia donar-me cap més injecció i que ara era la qüestió d´una lluita entre 
els microbis donats des de fora al llarg d´aquells 3 dies que afortunadament 
eren molt, guanyaven em salvaria i si no la mort, als 2 dies el meu cos 
començà una lenta recuperació que feia néixer entre els meus l´esperança 
de la meva salvació, fou llarga, però amb final feliç.       
 

                  
 
-En el poble la vida passava amb tranquil.litat i ja al primer diumenge 
d´Agost celebrava la Festa Major, la qual la passarem la Maria i jo, veient el 
ball des d´una llotja de l´envelat, estàvem junts i ja en teníem prou, la 
família estava per fí tranquil.la i feliç després de tants anys de patiment i 
penúries i comptava amb un membre més el primer fill del meu germà Rafel i 
la Júlia, també anomenat Rafel i que en aquell moment la família erem l´àvia 
Antònia els pares Josep i Anna, el Rafel i la Júlia, el Rafel i jo, fins el dia 
que podés formar la nostra família amb la Maria. 
 
-No voldria acabar aquest llarg període de 8 anys que començà als 16 anys el 
Juliol de l936 i acabà al Setembre de 1944, després de sobreviure al temut 
Tetànus. Dubto que hi hagi cap generació més que el puguin haver viscut, 
guerra, destrucció, fam, odi, mort, pors, i tota mena de calamitats, ja que 
passarem del començament de l´adolescència a la joventut vivint una vida en 
què dia a dia et passaven fets nous, sensacions noves, doloroses, que als 84 
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anys que ara tinc en el meu record com si les estès vivint i mai oblidaré, Déu 
vulgui que mai més ningú les hagi de passar, cosa que encara avui en alguns 
llocs hi ha guerres morts i destruccions. Aquí poso punt i final a aquest llarg 
capítol que mai podré per molts o pocs anys de vida em quedin OBLIDAR. 

 
 

NOVA VIDA  - LA NORMALITAT 
 
-Per primer cop i lliurement als 24 anys em vaig trobar amb el repte, cap on 
volia orientar la meva vida i crec que ho vaig fer correctament i mai vaig 
tenir el més petit dubte que no sortís bé, eren dos eixos principals treball i 
la Maria els hi vaig dedicar tots els meus esforços per aconseguir-ho. 
 
-El primer treball fou fàcil, a casa hi havia prou feina, ja que entre drapaire 
i pagès el pare i el meu germà anaven sobrecarregats i ja els hi anava bé la 
meva ajuda, en aquells tan difícils que a tots ens afectàvem, era 
satisfactori, jo estava amb els meus i encara que de diners no en corrien 
gaire el més bàsic per viure mai ens va faltar. 

                      
                                                                        
-En quan a la Maria i jo, per fí després de tantes vicissituds passades, 
l´horitzó cada dia es feia més clar i ja podíem fer la vida normal de tota 
parella de enamorats i que ens portés al final per tots dos desitjat, el del 
nostre enllaç.A casa per poder fer la feina de Drapaire havien comprat un 
camió marca Ford per fer més gran el negoci i en el qual també feiem servir 
aquell estiu tots els diumenges carregat de personal per anar a les Festes 
Majors dels pobles del voltant, i a la platja, dies de pau i tranquil.litat, tot i 
que encara patiem de la manca de matèries bàsiques, amb “l´estraperlo” 
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anàvem tirant, com feia el camió amb el gasògen que suplia la benzina.Passà 
el l944 i durant el l945 hi hagueren dos fets importantíssims, la fi del 
flagell de la guerra que començà l´any 1939 i acabà a Europa amb la tan 
esperada capitulació del que quedava de l´Exèrcit Alemany el Maig del l945, 
al Pacífic durà fins el Setembre del mateix any, després de què foren 
llençades dues bombes atòmiques sobre les ciutats japoneses d´Hiroshima i 
Nagasaki que causaren milers de víctimes innocents i els que sobrevisqueren 
amb seqüeles de les quals avui, encara en pateixen. 
 
-Des del moment de la fi de la guerra, començà la tasca immensa de la 
reconstrucció de la que durant aquells anys, s´havia destruit i arrasat i cada 
país s´esforçava amb tota la força de voluntat, de les cendres i runes 
nasqueren noves i renovades ciutats i pobles, i la vida una certa normalitat 
que era tan desitjada, mentre l´economia del món anava millorant, entrà el 
1946, any que fou per la Maria i jo, molt important per tots dos, Festa 
Major del poble que es celebra el primer diumenge del mes d´Agost i que 
encara avui després de 58 anys anys estem celebrant la del 2004.El fet és 
que la importància fou que els meus pares es presentaren a casa la Maria a 
formalitzar amb la mare i germana el nostre propòsit de casament i data del 
mateix, el que cada una de les parts aportaria al enllaç, jo entraria a formar 
part de la família amb la mare i germana de la Maria que em reberen joioses 
i de tot cor i des del dia 7 de Novembre en aquella lar, en lloc de pubilla que 
era la germana gran, hi renuncià hi hagué pubill, els meus pares donaren a la 
Maria les joies pel casament, l´anell i les arrecades per la celebració del 
enllaç i aquella Festa Major, ja portava l´anell de prometatge al dit, i fou 
per nosaltres com un somni, que com tot, et despertes i et trobes amb el dia 
a dia de la realitat, però fou una Festa Major que mai podrem oblidar.Com 
que faltaven 4 mesos pel casament, es qüestió d´anar preparant el precís 
que ens faltava, l´habitatge estava resolt, punt molt important en aquell 
temps en que les pessetes anàven escasses i no podies fer el que volies sinó 
el que podies, el primer que ferem fou comprar el mobles de la nostra 
habitació que pagaren els meus pares, el meu germà Rafel i jo anarem a 
comprar-los i amb el caminó els portarem a casa, encara recordo el lloc on 
ferem la compra al carrer Hospital, 04 de Barcelona i costaren 2.500 Ptes.i 
encara avui estan muntats a casa nostra, i l´altra part molt important, el 
viatge de nuvis, que durà uns 12 dies, cosa insòlita en aquells temps, per 
mitjà del meu oncle Joaquim germà de la mare i propietari de l´Hotel 
Modern de Barcelona, entrarem en contacte amb els propietaris Elies i 
ferem el projecte del viatge que fou de 1 dia al Hotel Marcet de 
Montserrat, i que avui no està en servei públic, sinó privat, ja que els monjos 
de Montserrat, el tenen pel seu servei i l´edifici està situat prop de la 
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carretera, abans de l´arribada al Monestir, i 7 dies a l´illa de Mallorca a 
l´Hotel Catalònia situat en un carreró sense trànsit, però molt acollidor, el 
viatge d´anada i tornada fou per mar i el ferem amb camarot i ens costà 
169 ptes. 

           
 
-Per fí arribà el Gran dia 7 de Novembe de 1946 data del nostre 
casament, que fou molt senzill i amb pocs convidats, ja per desig de la 
Maria, que per la falta del seu pare mort en plena Guerra Cívil ho volgué i 
forem, per part d´ella, la seva mare, germana i el seu oncle Josep germà de 
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la seva mare, i que la portà a l´altar i per part meva, el meu nebot Rafel de 
6 anys que lliurà a la Maria el ram de núvia, els meus pares, el meu padrí i 
germà del pare Peret, la Sra.López de la família de la botiga del Guinardó i 
que durant molt de temps fou la segona casa de la meva vida, i la meva 
cosina Rosa, que durant els primers temps del nostre festeig, feia de 
mitjancera i a més era la respresentant de la part de la mare, el meu germà 
Rafel i la Júlia no hi assistiren, ja que ella estava en plena gestació del seu 
segon fill i l´àvia Antònia no es llevava tant aviat.A les 8 del matí, ja 
estàvem front l´altar de la Puríssima on ens hi esperava Mossèn Anton i 
començà la cerimònia del casament i la missa corresponent, finalitzats els 
actes, sortirem la Maria i jo convertits marit i muller per tota la vida, cosa 
que si podem arribar al 7 de Novembre farà el 58 aniversari de tal fet i 
començà una etapa nova per nosaltres. 
 

 
 

LA VIDA JUNTS 
 
-De sortida junts, tots anàrem a esmorzar a casa dels meus pares i després 
d´una petita reunió tots plegats, nosaltres dos ens en anàrem cap al barri 
de Cal Bessó a visitar l´àvia de la Maria que tampoc havia pogut assistir a la 
cerimònia, ella vivia a la casa anomenada Cal Planas, en companyia de l´hereu 
Josep, la seva muller Carme i fills, no cal dir l´alegria i satisfacció que li 
produí la nostra visita, després anàrem a una altra casa del mateix barri, 
dita a Cal Timbes,que hi vivia la pubilla, casada amb en Jaume l´altre oncle 
de la Maria i dues noies del matrimoni, i així passàrem el matí i al punt de 
les 12 hores solar, a casa dels meus pares ferem el dinar del casament, no 
em pregunteu quin menú hi hagué, no me´n recordo que per beure hi havia 
Xampany el que avui dia s´anomena Cava, acabat el dinar la normalitat 
retornà, el meu pare i germà retornaren a la feina de mig drapaire mig 
transportista i amb el camió anaren a l´estació del tren a descarregar un 
vagó de bales de paper per portar-les a la fàbrica de Cal Carol, la mare a 
rentar plats i l´àvia vigilava el seu nét Rafel, nosaltres la Maria, jo, la seva 
mare i germana cap a casa a la meva nova llar i família i que avui encara hi 
vivim d´aquelles persones, ja només som 4 supervivents, la meva cunyada 
Júlia el seu fill Rafel,  la Maria i jo.  
 

EL VIATGE DE NUVIS 
 
-Aquí comença la història d´una parella que al llarg dels anys passats 58, 
avui ja vells, però junts amb les nostre mancances de salut gaudim del plaer 
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de viure amb amor, pau i alegria, cosa que donem gràcies a Déu i a la nostra 
Moreneta. 
 
-A l´hora convinguda vingué a buscar-nos el taxi del Pere Pujades, portat 
pel seu fill Pere i ens portà cap a Martorell a l´estació del Carrilet per anar 
fins a Monistrol i d´allí amb l´aeri fins al Monestir i allí ja hi trobarem 
l´empleat que cridava als Srs.Saumell que van a l´Hotel Marcet, ens 
identificarem i al ser dalt a la plaça del Monestir, hi teniem un cotxe amb el 
qual ens portaren al Marcet que ja estava tancat al públic des de Novembre 
fins l´Abril següent, ells estaven recollint les coses i guardant-les, a 
nosaltres gràcies a la petició feta del meu oncle de l´Hotel Modern ens 
acceptaren, soparem en família i a l´anar a dormir i un cop dintre 
l´habitació i la porta tancada lo que allí passá és cosa nostra, perteneix a la 
nostra intimitat de la Maria i jo, i no tenim ni volem comentar-ho en aquesta 
memòria, si algú llegeix aquestes lletres per experiència pròpia, el que és la 
nit de nuvis. 
 
-El matí després d´un bon esmorzar anarem al “camaril”de la Mare de Déu 
de Montserrat, la nostra Moreneta, agenollats al seu peu, la nostra humil, 
però ferma convicció de devoció, fe, esperança, i amor que en Vos tenim i 
que en els moments difícils passats sempre hem sentit que ens ajudàveu a 
superar-los, fins el dia d´avui en l´inici d´una etapa en les nostres vides, 
tots dos des del més profund dels nostres cors us direm Gràcies Senyora i 
esperem que la vostra ajuda mai ens faltarà en els moments difícils que la 
vida ens posarà en el nostre camí, i puguem superar-los i esperem que amb la 
vostra ajuda ho aconseguirem… Gràcies novament. 
 
-Després de dia cap a Barcelona a la casa de la família López del Guimardó 
que jo tenia com pròpia.Al matí següent començàrem una sèrie de visites als 
parents més propers que teníem a Barcelona, començàrem per la tia Ció 
germana bessona del pare, l´oncle Carreter el seu espòs i l´oncle Peret el 
meu padrí, ja que tots tres vivien en el mateix pis del carrer Roig, nº.6.Al 
migdia anarem a dinar a casa l´oncle Rafel que també vivia al mateix carret 
al nº.11 amb la seva dona Asunción i el seu fill Rafel i l´allí a buscar el 
passatge a la Transmediterrània, i cap al port per embarcar cap a l´illa de 
Mallorca, al mateix vespre i ens acompanyaren al nostre camarot, un luxe en 
aquella època, i ja  en sortirem fins al matí següent, que arribàrem a Palma 
al desembarcar tinguerem la sorpresa que  ens esperaven en Joan Raventós 
i la Rosa Busquets, que s´havien casat uns dies abans que nosaltres  i que 
aquell vespre tornaven a Sant Pere, amb el mateix taxi al seu Hotel 
respectiu, nosaltres al Catalonia, un hotelet no gaire gran, però acollidor 
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situat en un carreró, en que no hi havia cap mena de trànsit rodat, un cop 
tinguerem la nostra habitació, al menjador a esmorzar que ja ens feia falta, 
amb la panxa plena, ens entrevistàrem amb el responsable d´organitzar 
visites als diferents llocs de l´illa, dignes de ser vistos, ens ajuntàrem amb 
una altra parella de nuvis i amb el cotxe-turisme de la casa ferem una volta 
per Palma, fins l´hora de dinar i a la tarda començàrem ja les sortides 
concertades, ja que no disposàvem de massa dies, en una cosa si que us haig 
de dir, com que tots dos viviem en un estat tant emocionat i nou, que 
semblava que visquéssim en un altre món i en el núvols, i només recordo els 
llocs on anàrem i els anomenaré un per un, la Cova del Drac,meravellosa, la 
dels Hams petiteta, però deliciosa, Valldemosa amb el folklore i tradicions, 
Manacor per les perles Majòrica, el port de Soller, important base naval i el 
magnífic viatge pel bosc immens d´oliveres mil.lenàries que llavors hi havia, i 
el castell de Bellver.Per tots fou una experiència inoblidable, però la vida no 
para i aquella també s´esgotà i retorn cap a Barcelona, i altre cop cap al 
Guinardó amb la família López on esmorzàrem, per anar després a visitar a 
la resta dels oncles germans de la mare, el primer fou l´oncle Joaquím 
propietari de l´Hotel Modern del Carrer Hospital, on vivia en companyia de 
la muller Mansion, els seus fills Rosa i Joaquim i muller, convidats a dinar 
amb ells, després d´una breu tertúlia marxàrem a donar una volta per la 
Rambla i el Port i al final al Guinardó a sopar i dormir i esperar al matí 
següent que anàrem a visitar a l´oncle Arturo que vivia al Carrer Milà i 
Fantanals al barri de Gràcia, propietari d´una botiga de tota classe de vins i 
licors, i el que llavors començava el xampany, allí l´acompanyava la muller 
Matilde i la filla Anita.Ens quedàrem a dinar i a mitja tarda cap al Guinardò 
a esperar el sopar, després del qual la família López, pare, mare, i filla ens 
obsequiaren portant-nos al teatre Romea a veure l´obra “El respecte dels 
morts” que per cert ens agradà molt, i per fí l´últim dia de visites, anarem a 
Sant Feliu de Llobregat a casa del meu oncle Arsenio “Cal Rito” que feia de 
forner i que jo i la Maria mai vam conèixer, doncs ja era mort, a la casa hi 
vivien la vídua Adela i els dos fills Laieta i Enric dinarem allí i al capvespre 
cap a casa on finalitzà el nostre viatge de noces, que no sé quants dies durà, 
per cert que us preguntareu… perquè de la família de la meva esposa, no en 
férem cap, ja que ella la té a Sant Pere, i pobles veïns, i aquí acabo aquest 
capítol i en començo un altre que feliçment fins avui, ha resultat el més 
profitós, agradable i pacífic per tots dos, tot un encert, llavors era una 
incògnita. 
 

 

LA VIDA AMB PARELLA 
I 
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LA NOVA LLAR 
 
-La integració a la nova família fou plàcida i completament normal, ja que tan 
la mare com la germana de la Maria m´acolliren sense cap recel ni dubte, ja 
que ho tenien assumit i jo diria joisament, doncs a la casa ja hi havia un 
home i com que la mare i les dues germanes la forma de viure en comú, la 
germana Àngela continuaria treballant a Cal Ròmul i tots els diners foren 
per ella, i nosaltres pagaríem totes les depeses de la casa i la mantenció de 
tots quatre. 

                                   
  
 
-I així al cap dels 15 dies d´haver-nos casat, començàrem la vida en comú 
amb moltes il.lusions i desitjos que esperàvem conseguir i amb uns 
“calerons” unes 1.500 ptes. que ens sobraren del viatge de nuvis.Jo vaig anar 
a treballar amb els pares i germà, doncs cada dia tenien més feina amb el 
camió de transportista que no de drapaire, ja que els draps anaven gastant 
matèries noves que no portaven tanta manipulació, així doncs els treballs els 
distribuiren així, el Rafel i jo amb el camió fent transport, amb el camió i 
els pares amb els draps a casa, jo vaig cobrar 100 pts. setmanals i el dinar 
els dies que estàvem fora que eren els més, la Maria es quedà a casa per 
ajudar a la seva mare a les tasques normals i com que sempre havia treballat 
a Cal Ròmul es delia per tornar-hi i jo no ho volia,  però de cop i volta se´ns 
acudí un projecte que resultà per tots dos.Al poble en aquells dies hi havia 
vàries empreses que es dedicaven a la confecció de bosses de paper de tot 
tamany, per les botigues de queviures, aquestes empreses tenien un taller al 
qual anaven les noies a fer-les a preu fet i com més en feien més cobraven.A 
Sant Pere hi havia 3 empreses que s´hi dedicaven a Cal Coca, Cal Pocoli i el 
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Creixell i donaven feina a moltes noies, nosaltres ho projectàrem d´una 
altra manera, enlloc de fer-les i distribuir-les als diversos comerços dels 
voltants de la capital, ho faríem de manera diferent, les vendríem als 
distribuidors de la capital, que per falta d´espai no podien fer les 
necessàries, un cop presa la decisió la Maria demanà a la seva amiga més 
íntima que li ensenyés fer les paperines i a la mesada, ja n´estava al corrent 
i muntarem a casa el taller per fer-les, cosa fàcil, ja que espai en teníem, i 
el que necessitava era poca cosa, una taula, un cosi per la goma d´enganxar i 
uns motllos per fer bosses i jo per la meva part em vaig cuidar de vendre-
les, cosa fàcil per mí, ja que coneixia molts distribuidors de la capital,doncs 
amb el camió de casa transportàvem paper amb la  qual cosa tenia cert 
contacte i no em costà gaire trobar el nostre primer client que fou en 
Mallofré del Carrer Constitució de Sants, i així nasqué el nostre petit 
negoci que al llarg dels anys anà augmentant, com que ella sempre ha estat 
molt activa i  molt treballadora, als primers temps les feia ella sola,i jo com 
podia les portava a Barcelona. 

                              
 
 
-A casa als pares, la família augmentà amb un nou membre pel naixement del 
segon fill del meu germà Rafel de nom Lluís, i la feina anava cada cop més bé 
i el meu germà comprà un segon camió un Ford dit Maria de la O de més 
tonatge, però que estava parat per falta de neumàtics, doncs en aquells 
temps anaven racionats, per sort no tardaren gaire en concedir-ne 4 amb lo 
qual ja podíem usar-lo, mentrestant al mes d´Agost del 1947 vaig 
aconseguir el permís de conduir, i jo vaig passar de camàlic a xòfer, cosa 
que he fet fins l´any 2002. 
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-Els fets d´aquells temps, amb les mancances en què viviem, podem 
considerar normals, i són els que més em costen recordar i així anaven 
passant els dies fins arribar el 1950, per dos fets importants, un familiar, la 
mort de la meva àvia Antònia de 95 anys el dia i el mes no el sé, però sí que 
fou dos dies abans del fet important per Barcelona, el Congrés Eucarístic 
Internacional que durà uns dies i que donà a Barcelona relleu internacional 
altre cop, i perdut en el desenllaç de la guerra cívil i l´establiment de la 
Dictadura del General Franco i de l´aillament d´Espanya de la resta del món 
i aquest acte del Congrés inicià el primer pas pel reconeixement Mundial del 
Règim Totalitari del General Franco, fins a la seva mort que Déu el tingui al 
lloc que es mereix. 
 
-I per Barcelona millores urbanístiques importants, el primer fou l´apertura 
del tros que faltava per anar a enllaçar a la carretera nacional 2 a 
Esplugues, on per entrar a Barcelona per dos llocs diferents, la carretera 
d´Esplugues i la de Sants, en aquell temps per entrar a la capital, queviures 
i ví i altres coses s´havia de pagar una taxa que es cuidaven de cobrar a uns 
llocs fixos, tant de les carreteres com estacions de tren i se´n deien els 
Burots, i altra cosa que jo recordo, és l´enderrocament d´una zona de 
barraques molt important, en que la gent que hi vivia ho feia amb tota classe 
de mancances més necessàries i al seu lloc hi va néixer un nou barri de 
vivendes anomenat del Congrés, aquest és el fet que jo destaco en positiu i 
que ens portà a tots els que vivíem a Catalunya i Espanya, ja que des 
d´aquell moment en el marc de Societat de Nacions de Ginebra, començà a 
alleugerir les sancions que sobre nostre pesaven i es començà a rebre les 
coses més bàsiques que tant es necessitaven per l´economia, es pogués refé 
de tanta destrucció causada per la maleïda guerra cívil, que a Catalunya a 



 56

base de treball, hores no escasses sinó com més millor i constància i fe en el 
que estàvem fent tots, arribarem a l´inici dels anys 60, s´inicià el fet 
importantísssim que fou l´arribada dels primes turistes a disfrutar de les 
nostres platges. 
 
-En l´àmbit familiar de casa els pares, ocurria un fet que marcà durant 
molts anys la família, fou que el segon fill del meu germà Rafel que nasqué 
l´any 1947, durant el temps de la lactància semblava normal, al complir 
l´any, anaren a fer-li una revisió al metge pediatre la mare i la Maria la 
meva dona i després de revisar-lo els diu que el trobà normal. 

                              
 
-Als pocs mesos ja començaren els primers síntomes de la seva cruel 
malaltia que no sé com es diu, que el condemnava a viure als anys que visqués 
a l´ús de la cadira de rodes, ja que no caminava, parlava molt poc i 
malament, necessitava una persona que tingués cura de les seves 
necessitats corporals, ja que per ell era impossible fer-ho, el cap no se li 
aguantava i sempre feia babes, en fí que no es pot tenir més dissort, però 
entre tanta dissort, el nen sabia agraïr als que procuràvem fer-li la vida més 
planera, per la família fou un cop molt dur, pels pares començà un dur 
peregrinatge per metges, una anada a Lourdes i enlloc trobaren la més 
petita millora, davant d´aquesta situació ferem pinya tota la família, es pot 
dir que vivíem per ell, la mare a casa seva es cuidava exclusivament a ell, li 
feia tot el que ell no podia i a les tardes venia a casa,  a la Maria 
l´idolatrava, doncs com que teníem 7 ó 8 noies que feien les paperines, 
també el mimaven i ell estava feliç i content,   la Maria i jo els diumenges el 
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portàvem a tots els actes del Centre que feien, ball, ell disfrutava i era 
feliç i això ja et compensava el que féiem per ell, visqué fins tenir 20 anys 
que va morir, una altra persona que tingué molta importància per ell, 

                              
 
 i per nosaltres, fou una nena del nostres veïnts de Cal Andreu que es deia 
Josefina Esteve Teruel, uns anys més gran que el Lluís que sempre venia a 
casa, tant com podia per jugar amb ell i que per nosaltres també ens 
estimava molt, ja que els diumenges quan anàvem a passejar al Lluís, ella fins 
que complí 14 anys, anà a treballar a la fàbrica de Cal Massana, fins que morí 
tràgicament als 16 anys en un accident laboral, deixant un buit tan gran a la 
família Andreu i a nosaltres que mai hem oblidat i no tinc el més petit 
dubte, que des del Cel s´hi poden veure com a casa nostra en el despatx                        

                                           
 
fins avui hi    ha les fotografies d´ell i ella juntes. 
-El dia de Santa Llúcia el 13 de Desembre de 1960 morí el meu pare als 70 
anys de vida de molt afanys i treballs i estimació a la família, trobà la pau 
amb el Bon Déu, que el tindrà al seu costat, ja que fou un home bo,  honrat, 
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amable amb els demés que sols visqué per la família,De tota la generació 
familiar dels anys 60 sols queda avui al 2004 la meva cunyada Júlia de 89 
anys i el seu fill Rafel de 63 anys.Al Gener de 1961 morí d´accident laboral 
la Josefina de Cal Andreu als 16 anys fet que abans ja he mencionat i al mes 
de Febrer ocurrí un fet de molta importància a la família Saumell – Romeu, 
la compra d´un camió, un Ford, model Maria de la O que ens costà 165.000 
pessetes. I fou el naixement d´una empresa familiar doncs augmentàrem la 
producció de paperines a càrrec de la Maria i jo amb el camió les distribuia 
als clients, que ja teníem, a més  a més feia  transports de paper de la 
fàbrica de Cal Batllori els dies que podia. 

                      
  
 
 

L´EMPRESA 
 
-La formàvem la Rosa, mare de la Maria, ella i jo i la germana gran d´ella 
Àngela, que deixà de treballar a Cal Ròmul per quedar-se a casa per 
cooperar amb la confecció de paperines, així entre els 4 féiem pinya i tot ho 
compartíem i a ella li donàrem certa quantitat en ptes.mensualment, que ella 
anava posant a la seva llibreta d´estalvi, fou un èxit total, ja que de feina no 
ens en faltà a D.G., i de ganes de treballar tampoc i poc a poc anàrem tirant 
endavant, elles a casa, i jo a la carretera amb el camió i un ajudant des del 
matí fins al vespre, i així passà el primer any, en que ja teníem un petit 
capitalet, i vaig posar al camió un motor de gas-oil de la casa Barreiros per 
substituir el de benzina,  que era molt més rendible, ja que llavors el gas-oil 
costava unes 2 ptes., el litre. 
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-La feina cada dia anava a més i entre la fàbrica de cartró de Cal Massana 
de la Sra.Manuela Massana i la de cal Batllori de paper, que portava el seu 
fill Berenguer Batllori, vaig haver de comprar un altre camió un Tames 
inglès usat de 6 tones de pes útil de càrrega i un xòfer  i camàlic, i ja erem 
4 a la plantilla i a casa la cosa, també anava bé en tots els sentits, menys en 
un, tots desitjàvem l´arribada d´un nadó i això no va poder ser, coses de la 
vida .Ves què s´hi pot fer!!.La fàbrica de Cal Batllori cada dia augmentava la 
seva producció i aviat les necessitats de transport i d´acord entre el 
Berenguer i jo, decidírem la compra d´un camió de més tonatge, i optàrem 
per un Barreiros de 9 tones de fabricació nacional que quedà a Vilafranca 
per carroçar-lo amb lo qual ja passaren unes setmanes quan el camió estava 
quasi llest, ocurriren dues coses per mí molt importants, el primer em passà 
a mí, vaig caure de la marquesina del camió a terra de peu dret amb la 
conseqüència de trencar-me el taló del peu, éssent ingressat a una clínica a 
Barcelona, per la curació, em van enguixar tota la cama, lo qual em deixà 
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inútil per treballar, amb lo que la Maria hagué de buscar un xòfer per 
substituir-me, al mateix dia el trobà en un parent que es prestà per fer la 
feina els dies que calguéssin, aleshores resolt aquest problema es presentà 
el segon, encara era a la clínica, quan va venir a veure´m el Benito per 
comunicar-me que el Ford que ell portava anava carregat amb bobines de 
paper a la carretera de Barcelona a Pallejà, i se l´hi havia trencat el 
diferencial pel mig, quedant mig volcat i les bobines escampades pel terra, 
ell amb l´ajut d´un garatge de Molins, recollí les bobines i el camió al 
garatge i em vingué a dir-me el què havia passat, aleshores immediatament 
hagué de resoldre aquest problema que per sort es pogué solucionar ja que 
el camió nou Barreiros, estava ja carrossat i en condicions per sortir a 
treballar i jo em vaig quedar amb les ganes i l´il.lusió que venia d´estrenar-
lo sense poder-ho fer, Què hi farem, coses de la vida!! I aquesta mai es 
para.La dècada dels anys 60 al 70 ocorregueren uns fets molt importants en 
la família als 60 la mort del pare, la del Lluís i el casament de l´Àngela amb 
el vidu Josep Armengol i Gumà company meu de precipècies de la guerra 
cívil, aportant al nou matrimoni un fill, l´Antonio de 14 anys del seu enllaç 
amb l´Emília Llobet  (l´amiga més íntima de la Maria) que fou la que li 
ensenyà a fer paperines, amb tots aquests ingredients no hi va haver cap 
impediment per tal unió, arribant l´any 1970 amb la mort de la mare de la 
Maria, la Rosa per tots molt estimada.  
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CELEBRACIONS DE LA NOSTRA UNIÓ 

 
25 ANYS DE CASATS 

    
50è.ANIVERSARI DE CASATS 
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60 è.ANIVERSARI DEL CASAMENT 
              

              


