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El Quintí Mata Gual, natural de St. Quinti de Mediona (Alt Penedès), va ser reclutat 
per anar a la guerra el juliol de l’any 1937. Va ser destinat al Negociat 
d’Intendència  Republicana,  fet que va provocar que estès sempre a la reraguarda 
del front.  
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Aquesta foto, que segurament es va fer entre finals de l’any 1937 i principis de 
l’any 1938, el Quintí Mata - és el de la jaqueta fosca de llana- estava destinat a 
l’agrupació Nord, base 8ª, brigada 133 mixta d’Intendència. Aquest departament 
era l’encarregat del proveïment tant del menjar dels soldats com del 
subministrament dels medicaments als hospitals. 
Donada l’extensió que presentava el front d’Aragó l’any 1937, aquest s’havia dividit 
en dos sectors: nord i sud. En aquesta foto es veu al fons una tenda de campanya 



de les que eren utilitzades com punt de socors del batalló. Moltes d’aquestes 
tendes estaven habilitades tant pel comandament com per rebre les baixes 
arribades des del front, en elles s’hi feien les primeres cures i segons la gravetat 
de la ferida, es traslladava els ferits amb ambulàncies lleugeres i pintades amb 
colors de camuflatge fins la reraguarda, on hi havia als hospitals de campanya, 
també coneguts com hospitals de sang, i situats a menys de 10 km. del front. 
L’hospital de campanya era un punt sanitari fix o base, i la primera instal·lació de 
tractament pròpia del cos d’exèrcit.  
En aquesta foto es pot veure el Quinti Mata i dos soldats asseguts –un d’ells 
l’alferes- en el parafang de la camioneta Hispano d’Intendència. Aquesta foto es 
deuria fer en un dels dies que van anar a portar el subministrament als soldats del 
sector nord del front.  
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En aquesta foto, per cert bastant deteriorada, es pot veure el Quinti Mata Gual 
assegut dalt del cotxe amb una ampolla transparent a la mà, junt amb els seus 
companys els quals són els mateixos que surten en una de les següents fotografies 
del tractor. 
En el fons es veu un cotxe amb el símbol de la creu roja, això donaria la pista que 
aquesta foto es deuria fer en una base sanitària a prop de la línia de foc.  
Els llocs de guariment als ferits a la línia de combat, estaven situats en punts que 
tinguessin fàcil accés de camins per poder enllaçar amb les ambulàncies. 



Les ambulàncies tenien assignada una doble missió: el transport dels ferits des dels 
llocs de socors propers al front fins als hospitals de campanya i, a la vegada, es 
convertien en un veritable hospital en el lloc de parada. 
Una aportació molt útil al tipus d’hospital de primera línia va ser l’hospital quirúrgic 
mòbil, i situat molt a prop de la línia de foc. Aquest tipus d’hospital es denominava  
Autochir, i les seves característiques principals eren les d’un camió completament 
tancat, amb porta posterior i que portava dins tot el material d’un quiròfan complet. 
Aquest tipus d’hospital quirúrgic mòbil sempre anava acompanyat d’ambulàncies i 
camions que transportaven el personal sanitari.  
En aquesta foto, en la qual hi ha el Quinti Mata Gual  i els seus companys, tots ells 
xofers i mecànics del departament d’Intendència, està feta  fora d’un nucli urbà, i s’hi 
pot veure també una ambulància i un camió. Amb tot això es pot deduir que es deuria 
fer en un lloc de guariment dels ferits a primera línia de foc. 
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El Quintí Mata Gual durant l’estiu de l’any 1938 assegut a dalt del tractor del 
Departament d’Intendència de l’Exercit Republicà i matriculat amb el n.2.  
En aquella època els tractors només portaven dues marxes: una endavant i l’altra 
endarrera i anaven amb rodes de ferro- tal com s’aprecia a la fotografia – per 
circular per la carretera, les rodes eren enfundades amb cèrcols llisos d’acer. Una 
de les utilitats dels tractors durant la guerra era la d’anar a cercar aigua potable - 
l’estiu de l’any 1938 es va patir una gran sequera- la qual transportaven mitjançant 
cisternes. Aquests tractors també eren utilitzats com eina de transport dels 
proveïments alimentaris. 



Aquesta foto podria estar feta en un poble de Lleida prop de Balaguer.   
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Aquesta fotografia esta feta en el mateix tractor i en el mateix dia que es va tirar 
l’anterior fotografia en la que hi ha el Quinti Mata Gual, tot sol assegut a dalt del 
tractor però amb la diferencia que en aquesta hi ha tots els seus companys de la 
brigada d’intendència.  
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