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PER NO OBLIDAR

«Després de l’ofici, en veure el caire que prenen els esdeveniments, determinem aplaçar el magnífic festival
projectat a l’Ateneu Celranenc. Quin disgust per a la quitxalla i joventut innocent i senzilla! Quin neguit i nerviosisme entre els més grans! I tothom, quin pànic!, quina angúnia!, quins pressentiments!», va escriure el mossèn
de Celrà, Joan Coll i Taberner, el 18 de juliol de 1936 en el seu diari personal. Aquells dies era la festa de Sant
Hou, la festa petita de Celrà. L’alçament militar contra el govern de la Segona República va esguerrar part de
la celebració. Tot i això, segurament, en paraules del mossèn, «sense pressentir, encara, la tempesta que ben
prompte s’anava a desencadenar». El capellà de Bordils, Esteve Jou i Parés, també va escriure unes memòries,
picades a màquina i amb algunes faltes d’ortografia: «El 19 de juliol celebro la Sta. Missa com els demés diumenges i els predico l’Evangeli, pensant que potser serà la ultima predicació que faci als meus feligresos. Ens
passem tot el dia sense noticies. Els trens no van. Això fa que corrin tota mena de bulos i que tot plegat sigui un
munt de confusions […] Sols Deu sap qué pot passar.» La Guerra Civil Espanyola tot just acabava de començar.
Enguany es commemoren els vuitanta anys de la fi de la Guerra, o el que és el mateix, de la victòria dels
nacionals, de la desfeta republicana, del començament de l’exili i d’una llarga repressió. Hi ha ferides encara
obertes i silencis heretats. Aquesta edició de La Llera del Ter està dedicada, íntegrament, a la Guerra Civil als
nostres pobles. La voluntat era aquesta: aplegar totes les històries a l’abast, investigar-ne de noves i donar veu
als testimonis que ho van viure, que ho van patir i, després, arrossegar com una llosa sempre de mal portar.
Veureu que és el número més extens tret fins ara i que té més col·laboradors que mai, perquè, en aquest cas,
cap informació és sobrera. Perquè cada cop quedaran menys testimonis directes que ens puguin explicar les
seves vivències. Perquè ja prou ens penedirem, i sentirem recança, de tot allò que hem deixat de preguntar.
La vigília del 8 de març, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona van lliurar els X Premis
Carles Rahola de Comunicació Local a l’Auditori de Girona i La Llera del Ter va guanyar el reconeixement a la
millor Iniciativa Institucional.
Aquesta revista és possible gràcies al compromís dels ajuntaments de Celrà, Flaçà, Sant Joan de Mollet i Bordils.
Gràcies a les persones que van fer néixer la revista fa més de vint anys i que, afortunadament, encara continuen
formant part del consell de redacció. A les que s’hi han sumat amb tot l’entusiasme del món. Als mestres de
les nostres escoles, als professors i professores de l’Institut de Celrà, de la nostra educació pública, que ens van
ensenyar que, abans de conèixer món, primer calia saber d’on veníem. A la gent jove i a les dones periodistes,
del món de les lletres, que treballen colze a colze perquè La Llera surti a la llum. I als lectors i lectores que esperen que la revista aparegui a les seves bústies i que les col·leccionen, ben guardades, entre les seves lleixes.
L’escriptor, periodista i historiador Carles Rahola va ser executat pel règim franquista el 15 de març de 1939,
acabada la Guerra, a Girona. El van condemnar a mort per tres articles que va publicar al diari L’Autonomista:
«Contra l’invasor», «Heroisme» i «Refugis i jardins». En aquest últim deia això: «La gent docta i la gent senzilla
creu sovint que no hi ha res de nou sota el sol, que la Història es repeteix, que les coses velles tornen […]» I
continua així: «S’acabarà un dia, tard o aviat, la guerra interminable: s’acabarà amb la victòria de l’Espanya republicana i democràtica, germana de França i de tots aquells pobles que senten, per damunt de tot, la dignitat
d’ésser lliures […] I hom recordarà de tant en tant aquesta nova guerra d’invasió dels pobles d’Ibèria com un
d’aquells pesombres esgarrifosos que no han de tornar mai més.»
Mar Camps i Mora

Fotografies: Valentí Fargnoli
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VIVÈNCIES

P I L A R C O S TA

«El que més recordo
són els avions»
UNA CONVERSA AMB LA PILAR DE CAN MASSANAS DE FLAÇÀ

Pilar Costa. Fotografia de Martí Navarro

Són quasi les sis de la tarda. És un
dia de primavera, un d’aquells en
què el vent bufa tan fort que el cel
és d’un blau intens i cada inspiració
renova els pulmons amb aire fresc.
Abans d’arribar a casa de la Pilar de
Can Massanas, ja veig la seva filla.
Està dreta darrere del portal, ens
espera.
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Pugem al primer pis d’una casa groga, en sintonia
amb l’ambient d’efervescència primaveral. La Pilar
ens rep amb un somriure que s’allarga fins als ulls.
S’incorpora lleugerament del sofà i m’allarga la mà.
Al cap de poc, comencem a parlar.
La Pilar Costa va néixer el 4 d’abril de 1928 a Flaçà,
el poble on ha viscut tota la vida. Quan va esclatar
la Guerra Civil espanyola, la Pilar tenia vuit anys.
Malgrat la curta edat, conserva alguns records ben
vius del conflicte. Vivia amb els seus pares i el seu
germà, set anys més petit, fins que el pare va haver

de marxar al front. A partir de llavors, recorda amb
duresa el temps de la guerra. Faltaven menjar i
diners. Sovint, els soldats que passaven pel poble
trucaven a la porta per demanar-los aliments. La
seva mare, però, mai els la va obrir, espantada pel
que pogués passar. La Pilar ho justifica: «Ja veràs,
una dona sola…» Una vegada, de fet, els soldats
van trucar i, en veure que ningú els obria, els van
mig estellar la porta a cops.
El seu pare, mentrestant, els escrivia des del front
de guerra. La Pilar només recorda que en un primer
moment va anar a Olot, on tenien família, però
desconeix cap a on més es va desplaçar. La correspondència, com en molts altres casos, era el que
mantenia l’esperança de la família. La Pilar em mira
amb els ulls malenconiosos, però de seguida retorna
a la conversa i m’explica una anècdota divertida. Es
veu que, en una de les cartes, el seu pare va escriure
que estava en una «chavala», en lloc d’una xabola.
La seva mare, alterada, va anar a ensenyar la carta
als veïns. La Pilar recorda la reacció nerviosa de la
seva mare en aquell moment, però ara m’explica la
confusió tot rient. No recorda ni com ni quan, però
quan el seu pare va tornar de la guerra no va voler
explicar mai res.
A poc a poc, la conversa evoluciona cap a aspectes
més pràctics. La Pilar testimonia que el menjar
escassejava molt. Recorda haver menjat molt de
farro, i en té tan mal record que no n’ha tornat a
menjar. Explica que hi barrejaven rabequets i mon-

getes perquè així no tenia tan mal gust. La gent es
guanyava la vida al camp i, «de calés, no en feien».
La seva família també tenia una mica de bestiar i, de
tant en tant, mataven un conill o un pollastre.
Ara que ja hem trencat el gel i em parla amb més
confiança, li pregunto pels bombardejos. Fa un
gest d’esglai i m’explica que, quan veia els avions,
marxava. S’amagava sota un pont amb els seus
amics, s’asseien i esperaven, pensant que allà sota
estaven a recer de les bombes. Diu que tenia molta
por, que els avions són el seu record més viu. Una
vegada que era amb una colla a l’alzina d’en Galià,
van sentir els avions i, espantats, van fugir a amagar-se. «Si ens descuidem, ens anem a amagar i ens
maten allà.» La Pilar explica que les sirenes sonaven
sovint, de dia i de nit, i que el desconcert era absolut. La seva mirada transmet angoixa en recordar
el moment i conclou l’explicació dient: «Els avions,
ai, els avions…!»
Quan surto de casa de la Pilar, la tarda segueix
essent igual d’assolellada, però alguna cosa ha
canviat en l’ambient. L’aire és una mica més fresc,
però em costa més respirar. Camino carrer amunt
i vaig pensant en l’entrevista. Quan arribo al cotxe,
paro un moment i miro el cel. Veig un avió. «Ai, els
avions…!», sento que la Pilar diu al meu costat.
Clàudia Bussé Rojas
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VIVÈNCIES

JORDI MARTÍ

«Lo pitjor que hi pot
haver és una Guerra Civil»
UNA CONVERSA AMB JORDI MARTÍ DE BORDILS

Jordi Martí. Fotografia de Martí Navarro

Avui, dia ventós de finals de març en Jordi Martí ens espera a casa seva per explicar-nos un munt d’històries que ha viscut en els seus 84 anys de vida intensa.
En Jordi va néixer l’any 1934 i, malgrat que ell era
molt petit durant els anys de la Guerra Civil, recorda
els esdeveniments que van passar a casa seva i a
Bordils amb claredat. Històries explicades pel seu
avi, en Jordi Martí Casademont, i el seu pare, en
Josep Martí Roca, en Pepito de Can Jordi, carnissers
de Bordils des del final del segle XIX. En Jordi també
va seguir en el ram de la carn i va dirigir una empresa d’especejament de carn. Actualment presideix la Llar de Jubilats de Bordils.
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Sense tenir-los apuntats, en Jordi té un reguitzell
de relats per explicar. El més interessant fa referència a com van poder salvar d’una mort segura
en Joaquim Martí Vilella, conegut com en Quim de
Cal Tet, i el paper que hi va tenir l’oncle d’en Jordi,
que aleshores era tinent de la Guàrdia Civil de la
República.

LA FUGIDA DE
L’ALCALDE

«Un grup d’exaltats
hi van entrar, van
disparar a tots els
sants i van fer una
foguera amb tots els
bancs, tant a dins
com a fora. Quan van
marxar, la gent del
poble corria a apagar
el foc de l’interior
però no hi havia
manera.»

Comença explicant que l’any
1936, després de l’inici de la
guerra, a Bordils no hi havia
govern i tothom anava a la seva.
“Era com una anarquia. Si sorties
al carrer i portaves una arma, eres
l’amo”, diu en Jordi. Aquell mateix
any, a Bordils, hi va haver set o vuit
morts. El darrer alcalde que havia
tingut el poble era en Quim de Cal
Tet, i al cap de poc de començar la
guerra ja el buscaven i deien que
s’havia de “liquidar”. “Van anar-lo
a buscar a casa seva, però la seva
dona, la Montserrat Tarré, els va dir que en Quim
no hi era, ja que havia marxat al front. Però no s’ho
creien i van començar a regirar tota la casa i a buscar
per tots els racons possibles. No el van trobar, però
en Quim hi era”, diu en Jordi. “Estava amagat al ‘cel
ras’ de casa seva i no el van trobar. Ell ho va sentir tot
i tenia molta por.”
La mateixa nit, la Montserrat va anar a visitar el pare
d’en Jordi, perquè eren família, i li va demanar ajuda,
ja que el seu oncle (casat amb la germana del pare
d’en Jordi) era tinent de la Guàrdia Civil i potser hi
podia fer alguna cosa. La Montserrat els va explicar
el que havia passat, que buscaven en Quim i que el
volien matar. El meu oncle li va dir: “No et preocupis,
aquesta nit ens l’emportem.”
Entrada la nit, una dona d’aspecte curiós i mai vista
pel poble, molt tapada i amb un cabàs, va travessar
la plaça de l’Església fins que va desaparèixer. Era
en Quim de Cal Tet disfressat de dona. Tres o quatre
guàrdies civils el van tapar amb les seves capes i el
van carregar al cotxe en direcció a Barcelona. “El meu
tio és qui el va salvar. Ell es deia Victoriano Alejandre
Merionez. Estava casat amb la meva tia i tenien dos
fills: en Fernando i en Víctor. A partir d’aquell dia, el
meu tio no va tornar més a Bordils, ja que davant dels
fets es va passar al bàndol d’en Franco.”
La història va continuar uns quants dies més, ja que pel
poble es va anar escampant què podia haver passat i
durant tres o quatre dies van tenir gent fent guàrdia
al voltant de casa seva, perquè esperaven que sortís o
bé que tornés l’oncle d’en Jordi. “I el meu pare també

va passar molta por, es pensava que
l’agafarien a ell perquè havia ajudat
el Tet”, ens explica.

LES CAMPANES,
SALVADES

Les històries no s’acaben i en Jordi
ens explica l’episodi de com el
seu avi va poder salvar algunes
de les campanes del cloquer de
l’església de Bordils. El seu avi, en
Jordi Martí Casademont, i la seva
àvia, veïns de Sant Jordi Desvalls,
van instal·lar-se a Bordils al final de
la dècada del 1890. Foren ells els
que van obrir la primera carnisseria davant de Cal
Tet, al carrer Ample, i anys més tard, quan les coses
ja els anaven bé, van comprar una casa a la plaça
del poble. Era una casa de planta baixa i pis. El seu
avi hi va anar fent reformes fins aixecar-la tal com és
ara, amb tres pisos. Allò es va convertir en casa seva
i també hi van traslladar la carnisseria, que tothom
coneixia com Can Jordi Martí.
Heus aquí com ens va narrar aquest fet: “Un dia
d’aquells de descontrol van presentar-se a Bordils
membres del Comitè d’Orriols cridant que venien
a buscar les campanes de l’església. Les havien de
portar a Sant Joan les Fonts, on hi havia una foneria,
per fer-ne bales. El poble es va reunir al voltant del
campanar i va contemplar, amb silenci i por, com
llançaven les campanes més grosses daltabaix del
campanar. Ningú s’atrevia a dir res per por de rebre.”
Fins que va sortir l’avi d’en Jordi i els va dir: “Home,
deixeu les campanes més petites, no les toqueu,
perquè si al poble es cala foc no podrem avisar de
cap manera.” “Va, veniu”, els va dir, “deixeu aquestes
campanes que queden, veniu a Can Sipi i jo us
convido que begueu i mengeu fins que no pugueu
més”. D’aquesta manera, gràcies al carnisser Jordi
Martí Casademont, es van salvar les campanes que
tenim ara a Bordils, que són les que sempre hem vist.
“El meu avi”, explica en Jordi, “els va fer mig entrar en
raó perquè deixessin les campanes més petites”.
Sense pausa, enllaça amb un altre fet: quan un grup
de gentalla va entrar a l’església parroquial i va calar-hi foc. Ens ho explica amb aquestes paraules:
“Un grup d’exaltats hi van entrar, van disparar a tots
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els sants i van fer una foguera amb
tots els bancs, tant a dins com a
fora. Quan van marxar, la gent del
poble corria a apagar el foc de l’interior, però no hi havia manera.” Va
ser l’avi d’en Jordi qui va dir que el
millor que podien fer era tancar
les portes i deixar que no hi entrés
aire, perquè així s’apagarien totes
les flames. Li van fer cas i gràcies
a ell van aconseguir que el foc
s’apagués, malgrat que a dins va
quedar tot cremat: bancs, confessionaris, sants, imatges i el retaule.

«Una bomba va caure
sobre el camp de Can
Gregori i en aquell
moment hi havia una
dona que vivia a Can
Boia, on ara es Can
Barris, que anava a
mercat i portava dues
oques en un cistell
i que els hi sortia el
cap. Quan va caure
la bomba a sobre el
camp una part de la
metralla va tallar el
cap d’una oca.»

Malgrat que era molt petit i els
anys de la Guerra Civil tenia tan
sols entre tres i cinc anys, en
Jordi no només sap coses per
part del seu avi i el seu pare, sinó
que també té records viscuts en
primera persona. No deixen de ser anècdotes que
ell explica rient, però que entren dins el període de
por que es va viure al poble.

BOMBES I REFUGIS
L’any 1938 hi va haver més d’un bombardeig al
poble i recorda com un dia la seva mare el va agafar
a coll i van córrer fins al petit refugi que hi havia on
hi ha la creu dels caiguts.
“Era un refugi molt petit i hi havia molta gent”, recorda. “Hi havia unes 20 o 25 persones i nosaltres.
Hi havia una altra dona amb una criatura més petita
que jo a coll. La criatura plorava molt fort perquè
havia perdut la sabata.” En Jordi ens explica rient: “Jo
em vaig començar a posar enmig de les cames de la
gent fins que vaig trobar la sandàlia de la criatura.
Em vaig posar molt content i recordo perfectament
com era la sandàlia. Va ser com trobar un trofeu.” La
por pels bombardejos no la recorda, però sí que recorda el soroll de les sirenes, com se sentien de fort
quan venien els nacionals a bombardejar.
“I abans que hi hagués aquest petit refugi anàvem
al Ban, prop de Can Cua, a sota dels arbres. Perquè,
és clar, bombardejaven aquí a Bordils perquè deien
que als estudis s’hi havien emmagatzemat bombes
i munició, i per això volien bombardejar els estudis.”
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A continuació en Jordi ens explica
una anècdota d’un dels bombardejos: “Una bomba va caure
sobre el camp de Can Gregori i
en aquell moment hi havia una
dona que vivia a Can Boia, on ara
és Can Barris, que anava a mercat
i portava dues oques en un cistell i
que els sortia el cap. Quan va caure
la bomba a sobre el camp, una part
de la metralla va tallar el cap d’una
oca. També recordo que una altra
bomba va caure en un pou i va
quedar enfonsada i afogada a dins.”

En Jordi explica que el va impressionar molt el fet que, quan va
acabar la guerra, va poder anar al
camp d’aviació amb els seus cosins
i pujar en un avió de guerra que
havia quedat abandonat allà. Ho
van poder fer perquè anaven amb el seu oncle, que,
com ja hem dit, era tinent de la Guàrdia Civil. “Llàstima
que no tinc cap fotografia d’aquell moment, per a mi
tan extraordinari…”

EL TRIST DESENLLAÇ DE MOSSÈN
PERE I LA MAJORDONA
Segueixen les històries relacionades amb els anys
de la guerra. Un altre fet que el va impactar, no per
haver-lo viscut en primera persona, però que més
tard l’hi va explicar amb tot detall un veí que ho va
veure i viure de molt de prop, va ser l’assalt a la casa
del rector, cal “capellà Sastre”. Mossèn Pere Plantés
era molt amic del seu pare, que li va recomanar
que marxés. Mossèn Pere li va dir que no feia falta,
que ja havia pagat el que li tocava: “Ja ha vingut en
Peret Gasau, li he donat 400 duros i m’ha dit que estigués tranquil. Així que hem quedat entesos i no
m’haig de preocupar”, li va dir mossèn Pere al pare
d’en Jordi. “Parlant de donar, el meu avi va haver
d’entregar a l’Ajuntament dues capses, d’aquelles
de llauna per posar-hi galetes, plenes de duros de
plata. També li van requisar una moto BSA i una
ràdio, perquè vegeu la injustícia imperant i que els
que manaven podien fer el que volien.”
I tornant al tema que explicava, en Jordi segueix: “Al
cap d’un temps, un grup del Comitè acompanyat

de dues persones de Bordils va anar a buscar-lo.
Ell, mossèn Pere, espantat, va tancar les portes de
tots els pisos de casa seva mentre hi anava pujant i
cridant auxili, perquè el volien matar. Mossèn Pere
demanava: ‘Aviseu en Peret Gasau, que em volen
matar!’, però ningú s’acostava a casa seva perquè
tenien por de rebre algun tret. Finalment, aquells
exaltats, rebentant les portes amb un mall que
havien anat a buscar a cal ferrer, van aconseguir arribar al pis de dalt de tot, on hi van trobar mossèn
Pere i la majordona. A ella la van violar i d’aquest fet
va quedar embarassada i al part van morir ella i la
criatura. A mossèn Pere es diu que el van martiritzar
i el van matar en una cuneta del Congost, entre
Celrà i Girona.”
Abans no marxem, en Jordi ens ensenya uns documents de l’època i ens diu: “Perquè vegeu com
anaven les coses tan bon punt va acabar la guerra,
us diré que tothom podia denunciar pel motiu que
fos, per enveja, per enemistat, per revenja…, o per
qualsevol cosa infundada. I això li va passar al meu
pare, Josep. Per què? Doncs la cosa venia que aquí
a Bordils, allà a Ca les Monges, l’Ajuntament de tant
en tant feia matar un vedell i el repartien entre la
gent del poble. Com que el meu pare era carnisser,
aquesta feina se l’anava alternant amb un altre carnisser del poble, ara un tu, ara un jo. L’alcalde, en
Peret Gasau, sempre comentava que n’estava molt
content, del meu pare, perquè repartia molt bé la
carn. Pel que fos, quan es va acabar la guerra, l’Ajuntament posat després va enviar una citació al meu
pare perquè anés a declarar. El meu pare, esporuguit, va anar a preguntar per què l’havien citat i li
van contestar: “Por ser un poco rojillo”. Sort que algú
els va dir: “Què carai us empatolleu? Si és gràcies a
ell que en Quim de Cal Tet es va salvar d’una mort
segura!’ I així fou com no li va passar res.”
La conversa amb en Jordi es va fer a casa seva un
matí de març assolellat i ventós. Després de gairebé
dues hores de conversa, el vent continuava emportant-se fulles i polseguera. El que per sort no es
pogué emportar van ser els records d’aquell nen
a qui li va tocar viure les penalitats d’una guerra i
d’una postguerra. I, com aquell qui no vol la cosa,
en Jordi Martí acabà la conversa amb aquesta frase:
“El pitjor que hi pot haver és una guerra civil.” De fet,
qualsevol guerra és espantosa.
Xevi Jou i Lia Pou
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VIVÈNCIES

J O A N Q U I N TA N A

Records d’aquells
anys negres
UNA CONVERSA AMB EN JOAN QUINTANA DE CELRÀ

Joan Quintana. Fotografia de Martí Navarro

Quan va esclatar la Guerra Civil, en
Joan Quintana Darder (1930) de Cal
Carrabiner de Celrà només tenia sis
anys i vivia amb els seus pares i el
seu germà. Tot i que era petit, de
records d’aquells anys negres, en té
molts.
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Parlar de la Guerra Civil, per a qui la va viure, no és
un tema fàcil. Els principals anys de la seva infantesa
els va haver de passar amagat de les bombes, sense
gaires recursos i sense la llibertat de mobilitat de
què gaudim avui. Una de les coses que ens explica
en Joan és que ell no va poder votar fins que va fer
cinquanta anys.
Potser hi havia més d’un centenar de pagesos i tot
el que generaven els camps era el que donava per
viure a la gent. En Joan recorda els intercanvis de
roba i menjar com a part del dia a dia per sobreviure.

En aquells moments, Celrà era com tots els pobles de
la llera, un municipi en el qual l’agricultura era el principal motor econòmic i on la majoria de terres eren
camps de conreu. L’escola estava situada al carrer
Major, al davant de Can Ventura, i la placeta de Can
Cors n’era el pati. Les classes les feien en català, però
a escola no s’hi anava cada dia, només quan es podia
o quan les circumstàncies ho permetien.
L’Ajuntament estava situat on després es va emplaçar la presó, al carrer de la Ronda de Baix. El tren
ja passava per Celrà, però eren trens de llauna sorollosos el pas dels quals no deixava indiferent a ningú.
Existien dues classes ben diferenciades: els de «casa
bona» i la gent de pagès. Els primers gaudien d’uns
drets i privilegis que encara marcaven més la diferència amb la resta.
Els carrers no estaven asfaltats, hi passaven carros
i els nens jugaven lliurement d’una banda a l’altra
fins que arribava un nou bombardeig. En Joan
ens explica que el primer cop que es van acostar
els avions ell estava jugant amb els seus amics als
Aulets, van veure una dona i van córrer espantats
cap a sota les seves faldilles. Per sort, de bombes, a

Celrà, no en van caure gaires, només algunes sobre
el camp d’aviació.
La casa natal d’en Joan Quintana és Cal Carrabiner,
situada on avui hi ha el polígon industrial.
Molt a prop de casa seva hi havia l’entrada al refugi
del camp d’aviació de Celrà. L’espai tenia cabuda
per a 100 persones i es va començar a construir l’any
1937. Per alçar-lo es va haver de rebaixar el terreny
i es va fer amb una cadena humana, que anava
traient la terra a cabassos. Aquest refugi va ser destruït amb la construcció del polígon industrial.
Els records que en Joan va remarcar amb més insistència durant l’entrevista van ser la misèria en
què vivien, no només durant la Guerra, sinó també
els anys posteriors, i com de diferent era Celrà aleshores. I sobretot el record del dia que es va acabar
la Guerra: tot el poble va baixar fins a la carretera
de Palamós perquè van passar centenars de rojos
sense roba en direcció a la frontera. Començava una
nova etapa.
Anna Presas
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VIVÈNCIES

JOAN FEIXAS

Joan Feixas. Fotografia de Martí Navarro

De foc i poesia
UNA CONVERSA AMB JOAN FEIXAS DE SANT JOAN DE MOLLET

Mentre sonen les campanes de
l’església, que marquen les dotze
del migdia, els carrers de Sant Joan
de Mollet ens porten fins a la casa
d’en Joan Feixas. Quan hi arribes, et
reben unes lletres que indiquen el
nom de la casa familiar: «Can Galceran».
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En Joan m’espera amb ganes d’enraonar i em
demana que entri per la part de darrere de la casa,
on la porta ja és oberta. Seiem a la taula del menjador i parlem de tot i de res abans de començar a
engrunar els primers records.
En Joan Feixas va néixer a Celrà el 24 de maig de
1932, on va viure fins que, amb dotze anys, després
de fer la segona comunió, va marxar cap a un mas
familiar de Bordils. La causa del trasllat va ser la
desaparició del germà de la mare, que va haver de
marxar al front amb l’anomenada lleva del Biberó.

Malgrat que era molt petit quan va començar la
Guerra Civil, encara en conserva moltes vivències.
«Sobretot recordo els avions que venien a bombardejar els camps d’aviació de Celrà», explica en Joan.
També rememora tot el procés que seguien els
atacs aeris. Explica que primer passava un avió que
al poble anomenaven la pava, que avisava de l’imminent inici dels bombardejos. Llavors, part de la
família Feixas s’anava a amagar enmig d’uns llorers
molt grossos que tenien al pati del mas. En canvi,
en Joan somriu enorgullit quan s’imagina l’avi,
que es quedava dins la casa perquè ja no tenia por
dels avions. Quan sonava la sirena, significava que
els avions ja havien marxat. Aleshores arribava el
moment de sortir de casa i anar fins a Cal Rei Vinyes,
un mas a la muntanya des d’on es veien el camp
d’aviació i els avions cremant per les bombes.
En Joan també explica que, amb l’ajuda dels veïns,
van preparar un refugi en un marge bastant alt que
hi havia al costat del mas de Can Feixas. «Encara
recordo que el meu germà s’hi va trencar un dit
mentre picava amb una martellina. Només se li
aguantava amb una pell i el metge li va acabar de
tallar. Des de llavors, al meu germà li falta un tros
del dit petit.»
La conversa avança a poc a poc. En Joan remarca
la sort que van tenir que el pare treballés reparant
avions al camp d’aviació de Celrà i no hagués
d’entrar en combat. A més, explica que vivien en

un mas petit i no passaven gana, perquè cultivaven
cereals, vinyes i oliveres. Llavors evoca una frase
de l’avi quan feia fred: «Pa, vi i oli i bufa dimoni!» A
més, explica que també tenien gallines i conills per
acompanyar els àpats. En canvi, encara l’impacta
el record que no tenien electricitat i havien d’anar
amb un llum d’oli o amb una espelma.
La confiança ja s’ha instal·lat al menjador de Can
Galceran i parlem sobre la vida laboral a Celrà. En
Joan recorda la gent que treballava a la fàbrica
Brilles i Pagans i que recollien alzines amb carros
tirats per cavalls per produir extracte vegetal. De
sobte, en Joan es posa a cantar: «A Celrà hi passen
moltes tragèdies, degut a tres o quatre esquirols
que amb l’apoyo de la Casa Brilles fan viure el poble
sense consol…» Una cançó sobre la vida al poble
que cantava l’avi Feixas perquè estiguessin contents mentre treballaven al camp.
Tot seguit, recita un poema anomenat «Cabòries del
casat», en les quals en Joan deu tenir experiència,
després de seixanta anys de matrimoni. El casament
el va portar a instal·lar-se a Sant Joan de Mollet, on
viu des del 1959. Marxo de Can Galceran carregat
de records i amb un llibre entre les mans: Fulls de
calendari, de Salvador Bonavia. Més enllà del recull
de poesia prestat, m’enduc la sensació que, mentre
la pava no torni, la memòria resistirà gràcies a les
cançons i les històries de persones com en Joan.
Oleguer Cebrià
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VIVÈNCIES

ANTONIO PERICH

El pare
entre
reixes
EL TESTIMONI D’ANTONIO PERICH
DE BORDILS
L’Antonio Perich va néixer el 8 de
febrer de 1928 i és el gran de cinc
germans. El 1936, quan va esclatar la
Guerra Civil, ell tenia 8 anys i recorda
moltes de les coses que van passar a
la família a partir d’aquell moment i
què va ser la guerra.
Dies abans de l’esclat de la guerra, a Bordils es van
cremar els llibres i els sants de l’església i en algunes
cases es llançaven els mobles per la finestra, fets
inusuals a Bordils fins aleshores.
El pare de l’Antonio va oferir-se voluntari per anar
a aplanar el camp d’aviació de Celrà, perquè els
havien dit que si s’hi oferien voluntaris no haurien
d’anar al front. Però les coses no van anar com
havien promès i, al cap d’un temps, el pare de la
família Perich va ser enviat al front de l’Ebre, on el
van ferir.
Traslladat a l’Hospital de Caldes de Malavella, on
es va recuperar, el pare de l’Antonio va decidir que
no tornaria al front i va anar a amagar-se durant un
temps a la muntanya, a casa d’una germana seva. El

Antonio Perich
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Camp d'aviació de Celrà. Taller d'Història de Celrà

pare, explica l’Antonio, va tornar a Bordils acabada
la guerra i deia que hi tornava sense por. Però la por
va arribar just l’endemà de tornar a estar tots junts,
quan els nacionals van entrar a Bordils, el van detenir i el van enviar a la presó de Girona juntament
amb altres veïns.
Un cop a la presó, el nom del pare no sortia en cap
de les llistes de registre. Per tant, hi havia hagut un
error i podia tornar a casa. Però un veí va acusar-lo
d’haver participat en l’assassinat d’algunes persones del poble i van quedar-se’l presoner. Mentre
l’Antonio recorda com van acusar el seu pare,
també recorda perfectament que el dia i el moment
d’aquells assassinats tota la família era a casa.
El pare va ser jutjat, sense advocat, i condemnat a mort.
Durant un temps va estar tancat a la «nevera», un lloc
molt fred on s’esperaven tots els que havien rebut una
condemna a mort fins al dia que els cridaven. I el dia va
arribar. El pare de l’Antonio va ser cridat, però al cap de
deu minuts els llums es van apagar i uns quants dies
després el pare dels Perich va ser traslladat a un cel·la,
condemnat a cadena perpètua.

A partir d’aquell moment, l’Antonio, amb només 12
anys, s’encarregava d’anar cada dia fins a la presó
de Girona per portar menjar al seu pare. A la presó,
el pare també va conèixer el seu quart fill, i al cap
d’uns quants anys d’empresonament la família
podia anar-lo a veure cada quinze dies. Veure’l a una
certa distància i amb molta altra gent. Finalment, el
pare de l’Antonio va ser traslladat a Barcelona, on es
va estar 52 mesos fins que va ser posat en llibertat.
El record i la certesa que el seu pare era un home
bo es plasmen en les darreres paraules del seu testimoni, recollit en el llibre La repressió franquista: «El
pare era un home bo. Mai no va fer res mal fet, per
això no es va ni plantejar marxar un cop acabada
la guerra, com van fer molts altres. Ell ni tan sols
va tenir mai una arma. Per això estava tranquil i no
tenia por de res.»
Lia Pou
Nota: la informació d’aquest article està extreta del llibre La repressió franquista.
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VIVÈNCIES

ROBERT PLANAS

Els últims masovers
de Cal Rei Vinyes
UNA CONVERSA AMB ROBERT PLANAS DE CELRÀ

Robert Planas. Fotografia de Martí Navarro

Al final del segle XIX, a Cal Rei
Vinyes (propietat de la família
Cors-Guinard) hi van anar a viure
com a masovers la família formada
per en Narcís Planas Bardí, la seva
muller, Anna Gispert, i els seus deu
fills, tots ells provinents de Pujals
dels Cavallers (Cornellà del Terri).
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A la mort d’en Narcís Planas Bardí, s’encarregà
de la masoveria l’hereu de la família, en Jaume
Planas Gispert. A en Jaume Planas no li agradava
la vida de pagès i no treia un bon rendiment de
la propietat, per la qual cosa va cedir l’explotació del mas i les terres al seu germà, en Narcís
Planas Gispert (el meu besavi), que es casà amb
l’Engràcia Casademont Bossacoma i tingueren
cinc fills: l’Emili, en Pere, en Robert, en Josep i la
Loreto.

Família Planas treballant al camp, any 1935

El mas de Cal Rei Vinyes tenia terres repartides
per diferents zones del terme municipal de Celrà,
entre les quals hi havia les terres del Pla, situades
al costat del camp d’aviació.
Durant la Guerra Civil es va construir a Celrà un
camp d’aviació que va funcionar des dels primers
mesos del 1937 fins al febrer del 1939. El camp
estava situat al Pla de Celrà i va afectar l’activitat
agrícola del poble, ja que ocupava els millors terrenys de conreu i els pagesos van veure reduïda
la seva principal font de subsistència.
El camp, al principi, tenia com a funció la vigilància de la costa gironina per defensar-se tant
dels atacs franquistes com de l’aviació italiana,
que tenia les seves bases a Mallorca, però més
endavant va arribar a ser la base principal dels
bombarders Tupolev SB-2 (els «katiuskes») a Catalunya. Els avions sortien de Celrà per bombardejar objectius militars del front d’Aragó i de l’illa
de Mallorca, especialment durant la batalla de
l’Ebre i, més tard, a la Catalunya ocupada per les
tropes franquistes.1

En Robert Planas (1923), que en aquella època
vivia a Cal Rei Vinyes amb la seva família, va patir
un bombardeig al camp d’aviació de Celrà.
En Narcís Planas i dos dels seus fills, en Robert
(que tenia uns setze anys) i en Josep (el meu
avi, que en tenia uns onze), van agafar les dues
eugues i van anar cap al Pla. Necessitaven blat
per a ells i per vendre, perquè no tenien la terra
de regadiu.
Mentre estaven conreant, van sentir un soroll
molt fort i van veure de lluny uns avions que
s’acostaven. En Robert va exclamar: «Pare, els
avions tiren papers!» El pare de seguida els va dir
que anessin a estirar-se dins el rec, que en aquell
moment no portava aigua. Així que van posar
l’euga que aguantava en Robert al darrere del
carro i la que portava el pare, que era la més jove,
la van lligar a una pomera. Tots tres van ajaçar-se
dins el rec i els avions de seguida van començar a
bombardejar el camp. Va caure una bomba a un
parell o tres de metres del rec, i al tros de camp
que estaven llaurant feia només uns minuts n’hi
van caure dues.

1 Rossell Ferrer, A. (1996). El camp d'aviació de Celrà 1936-1939. Taller
d'Història de Celrà, Ajuntament de Celrà.
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Rei Vinyes. Quan van arribar a la carretera, la seva
mare ja els estava esperant, perquè des del mas,
a dalt del poble, havia vist com bombardejaven el
camp i sabia que ells eren allà.
En Mercader tenia un camp al costat del seu, i el
dia abans hi era amb ells. Per tant, ell ja sabia que
la família de Cal Rei Vinyes era allà. En baixar la
mare, espantada, va passar per davant de casa
seva, perquè vivien al Pou Vilà, i allà en Mercader
l’estava esperant per acompanyar-la a buscar-los.

Cal Rei Vinyes, anys quaranta del segle XX

Afortunadament, explica en Robert, si t’estiraves dins el rec era molt difícil que una bomba
et matés, ja que t’havia de caure just a sobre. Per
això, ells tenien molt d’avantatge, ja que era un
rec estret i profund, com una trinxera.
Quan finalment els avions van marxar, el primer
que van fer va ser buscar les eugues: una (la més
grossa i vella) era al mig del camp, tremolant,
desorientada i espantada, i l’altra havia marxat.
Però, quan es va aixecar el fum —perquè només
es veia fum, remarca en Robert—, la van veure a
la llunyania, menjant en una pomera.
En Robert encara recorda com va veure acostar-se els avions en formació de V i el soroll que
feien. Les bombes van caure allà mateix. En Josep
va rebre una mica de metralla a l’esquena i les
eugues, sorprenentment, en van sortir il·leses,
però una d’elles, m’explica, sempre més va tenir
por dels sorolls forts.
Quan els avions se’n van anar, la gent va córrer
cap al Pla per veure si tothom estava bé. Sortosament, ningú no va prendre mal, però el camp
d’aviació va quedar molt malmès.
Tan bon punt van poder agafar l’euga, la van
lligar i van carregar el carro per marxar cap a Cal
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En arribar a la carretera, no els deixaven passar, ja
que hi havia la «Petrogea» dels soldats de l’aviació,
però com que van veure el carro que tornava del
camp per anar cap a casa els van deixar creuar.
I encara, al vespre, detalla en Robert, van anar a
buscar el blat de moro que no havien pogut collir.
500 metres més endavant del camp d’aviació hi
van construir un pou nou i una carretera nova.
Avui dia encara s’hi conserva la caseta dels
soldats, que es pot veure des de la carretera de
Palamós. Era una garita de guàrdia que utilitzaven els soldats per anar des de la carretera fins
al camp d’aviació.
En Robert també em va explicar que un dia va
caure una bomba a l’estació del tren petit. Venien
vaixells de l’estranger al port de Palamós i des
d’allà transportaven els productes fins a Celrà
amb aquest tren. Portaven fusta d’Amèrica i
d’Àfrica, «cabraxo i melilla», que eren rabasses de
bruc i un tipus de fusta vermella. Aquí la carregaven amb carros fins a la fàbrica i allà en feien
extractes que servien per a productes químics i
per adobar les pells.
En aquells anys, a Can Ponac –l’actual casal d’avis–
hi havia un magatzem de dipòsits de gasoil de la
Campsa. Al pati del costat s’hi guardaven els que
eren plens de combustible, i per això sempre hi
havia un o dos nois amb un fusell que hi feien
guàrdia nit i dia. Aquest gasoil venia de França, el
portaven a la nit i anaven allà a buidar-lo.
Durant el període de la guerra, a la nit, els soldats
republicans portaven les peces dels avions
«xatos» i «mosques» amb un camió a l’Ateneu.
Allà muntaven l’avió i el carregaven d’esquena a
sobre del camió, perquè un cop a fora ningú el

veiés. Posteriorment, a Can Cors hi afegien les
ales.
En Robert m’explica que el seu germà Pere va anar
voluntari a la guerra amb 18 anys. Els feixistes el
van agafar abans d’arribar a Terol i el van tancar
a la presó de l’illa de Santoña, a Cantàbria. Allà va
estar-s’hi gairebé dos anys, fins que el van deixar
tornar a casa perquè estava malalt. La seva mare
no volia que anés a la guerra de voluntari; per
això, quan en Pere va arribar a Celrà, després de
tant de temps, li feia vergonya tornar a casa seva,
ja que no sabia com reaccionarien els seus pares.
Primer es va parar a Can Roca, a casa d’en Lluís i
la Pepa, i com que les famílies tenien amistat en
Lluís el va acompanyar fins a casa seva, a Cal Rei
Vinyes. En canvi, el seu germà gran, l’Emili, es va
allistar per a sergent i per això durant la guerra
es va quedar en una escola militar del Maresme.
Quan la guerra s’estava acabant i els republicans
retrocedien cap a França, amb els seus companys
es va parar a Celrà per visitar la seva família i els
va regalar una ràdio, que en aquella època poca
gent en tenia. Després va continuar cap a França i
allà el van tancar al camp de refugiats d’Argelers,
on es va estar un any.
Com que s’havia significat a la zona roja, treballant com a secretari dels pagesos, l’Ajuntament
de Celrà no el volia avalar perquè pogués tornar
a casa, però a darrera hora el consistori va anar
afluixant. La seva mare va haver d’anar a Igualada
a buscar l’aval, ja que allà hi havia un comitè que
et donava un paper per poder marxar de França
i tornar a casa. En aquella època s’ajuntaven
membres de diverses cases i s’ajudaven perquè
els familiars retornessin.
Al poble es deia que la família Cors-Guinard, per
raons polítiques, s’oposava al retorn de l’Emili,
atès que Cal Rei Vinyes era de la seva propietat.
Així mateix, volien que la família Planas deixés la
masoveria del mas, però, gràcies a la intervenció
de l’administrador de Can Cors, això no va succeir.
Durant la guerra, la família de Cal Rei Vinyes va
construir un forat al bosc per poder-se refugiar
en cas que tornessin els bombardejos. Tanmateix,
en Robert m’explica que el feien servir per guardar-hi i conservar les patates, ja que si realment

Família Planas Casademont, any 1947

sonava la sirena el forat era massa lluny del mas i
no haurien tingut temps d’arribar-hi.
Després de la guerra, el menjar escassejava molt
i es va passar gana: «En tiempos de Franco, ni
comida ni pan blanco.» El règim franquista va instaurar targetes de racionament, però les famílies
de pagesos, com la de Cal Rei Vinyes, podien disposar d’una part del seu propi blat. A aquest blat
hi barrejaven ordi i blat de moro perquè el pa fos
més ferm.
Anys després, a la mort d’en Narcís Planas Gispert,
el 1969, continuà de masover el seu fill gran,
l’Emili Planas Casademont, germà del meu avi, en
Josep Planas Casademont. L’Emili i la seva família
van viure a Cal Rei Vinyes fins l’any 1974, quan
deixaren la casa i la vida de pagès.
Íria Masó
En Robert Planas va morir el 4 de juliol,
a l’edat de 96 anys, el dia que s’imprimia
aquesta revista. Guardarem el teu record
ben present per reprendre el camí. Gràcies
per explicar-nos les teves darreres memòries.
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VIVÈNCIES

M O D E S TA S A I S I C A R M E N V I L À

Modesta Sais i Carmen Vilà. Fotografia de Martí Navarro

Quanta, quanta guerra…
UNA CONVERSA AMB LA MODESTA SAIS I LA CARMEN VILÀ DE BORDILS
«A mi la veritat sempre m’ha temptat
de mala manera.»
Mercè Rodoreda. Carta a Joan Sales, 1962

Parafrasejant Mercè Rodoreda, que temptadora
que és la veritat! Vuitanta anys després de la fi de la
Guerra Civil, qui no voldria abocar-s’hi per treure’n
tot l’entrellat i fer justícia? De les que menys es
parla és de les que parlarem ara: les dones —llavors
nenes— que van viure i patir la Guerra Civil. Memòria viva de la qual cal tenir cura.
La Carmen va néixer l’any 1930 i va viure a Quart
durant els seus primers anys de vida. El seu pare es
va amagar durant dies a la muntanya per evitar anar
al front. De la guerra, en recorda el so dels trets a
mitjanit que li arribava des del cementiri i que no la
deixava dormir. També la gana. La gana en majúscules que ho inundava tot i que avui es concentra
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en el record dolorós d’haver de partir-se un tros
petit de pa entre cinc germans. «Com vam poder
viure així?»
En l’exercici retrospectiu que fa la Modesta, ella
també em parla de la fam. I em sembla curiós,
perquè ho fa sempre des d’una comparativa positiva en la qual ella, com a filla d’una família que treballava al camp, era una privilegiada respecte a les
persones que no tenien un tros de terra per cultivar.
Deixem el pessimisme per a temps millors, que diria
Galeano. Recorda com els dies ventosos aprofitaven
per collir les figues que queien dels arbres i com aixafaven el blat de moro amb el molinet de cafè per
fer-ne, de la pasta, una truita.

En la conversa amb la Carmen i la Modesta hi ha sempre
un denominador comú: ser les dissortades entre els
dissortats i haver nascut dones en una societat que
les volia a casa cegues, mudes i sordes. A la Carmen li
hauria agradat anar més temps a l’escola, però va haver
de quedar-se a casa des de ben petita per tenir cura
dels seus germans i fer totes les tasques de la llar. I la
Modesta, que va néixer l’any 1939 i va viure els primers
anys a la masia Can Coll, on la seva família feia de masovera, recordarà per sempre més la seva mare fent-ho
tot («fent massa», com diu ella): tenint cura sense treva i
sense repòs dels fills, de l’home i de la llar.
Després de parlar amb elles em ve immediatament al cap,
com un crit reverberant, el títol de la novel·la que Mercè
Rodoreda va publicar l’any 1980: Quanta, quanta guerra…
A cop de silenci, ens oblidem massa sovint de tota
una generació que va néixer compartint engrunes
de pa i tenint por de viure i d’existir essent dona, homosexual o roja dissident. Ens oblidem de les més
de 114.000 persones que, segons l’Associació per
la Recuperació de la Memòria Històrica, continuen
desaparegudes a les cunetes de tot Espanya i que
cotitzen poc o gens en les cròniques periodístiques
actuals. Que perillosa que és la desmemòria…!

La Modesta amb 10 anys a la porta de l’escola de Bordils. Any 1945

I, per no ser desmemoriats —malgrat aquest cel on continuen imperant les mentides—, alguns apunts: Pablo
Casado afirmava a mitjan any 2018 que reconqueriria
—deixant implícit, per tant, que ja l’ha perdut— Catalunya; dirigents de VOX afirmen obertament la seva
nostàlgia pel dictador; des de l’anunci de l’exhumació
de Franco del Valle de los Caídos han sigut atacades, en
només un mes, vint-i-tres seus de partits polítics; Billy
el Niño, torturador de la dictadura, té quatre medalles
atorgades en democràcia; el policia nacional que va
colpejar el periodista Jordi Borràs mentre cridava «¡Viva
Franco!» continua treballant amb total normalitat; la
Fundación Francisco Franco continua rebent subvencions… Déjà-vus que fan esfereir.
La Carmen em diu, abans que marxi, que és feliç de
saber que les seves netes avui poden, en contra de
tot pronòstic, viure i estimar com volen. Davant de
bords i lladres, combatent cada dia aquells que ens
volen fer tornar enrere.
I, encara més, una lliçó després de la conversa amb la
Carmen i la Modesta: cal que no oblidem mai l’horror.
Per no tornar-hi. Ni sordes, ni cegues, ni mudes.
Mar Masfarré

La Carmen Vilà Puig amb els seus dos germans, Pere i Josep.
Quart, 1935
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VIVÈNCIES

JAUME HIPÒLIT

En Met (a baix, a l’esquerra), amb tres companys més. Tarifa, 28 de setembre de 1940

No ho entens?
Com a tot arreu, a Madremanya també hi va arribar la guerra. En
Jaume Hipòlit Vila (1920-2017), en Met, com li dèiem tots, tenia disset anys quan el van cridar a files. Va anar al front amb la «quinta del
biberó», va lluitar a la batalla de l’Ebre, va ser pres pels nacionals i, just
acabat el conflicte, va haver de fer el servei militar. Des del dia que va
marxar, a la primavera del 1938, fins que va poder tornar al seu poble,
van passar set anys de joventut i de guerra.
Fa temps, quan jo només tenia tretze anys, a l’institut
ens van demanar que recollíssim alguna història dels
nostres pobles relacionada amb la Guerra Civil. A mi
m’encantava escoltar la tia Francisca, que explicava
que, una vegada que amb el mestre eren a dibuixar
als camps de cap a la Pera, van sentir avions i es van
haver d’estirar tots a terra, amb el llapis a la boca,
entre les dents, perquè l’esclat de les bombes no els
foradés res de les orelles. O l’avi Siset, que recordava
el Comitè d’Orriols a la botiga, a Can Genís, i una pila
de coses de l’església cremant a la plaça. Però jo havia
sentit a dir que en Met Hipòlit havia anat a la guerra,
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que havia lluitat al front, i això, per a mi, tenia un
poder d’atracció immens. No li agradava parlar-ne i
no ho feia gaire, però va deixar que aquella nena de
tretze anys, que tenia tanta curiositat com ignorància
i timidesa, l’entrevistés.
Ara en Met ja no hi és. He trobat un reproductor que
encara m’ha deixat sentir el casset amb l’entrevista.
Me’n recordo ben bé, d’aquell dia. Estàvem asseguts
de costat, en un banc al pati de casa d’un dels seus
fills. Al casset, se senten ocells de fons i algun cotxe
que passa. Primer només li pregunto coses senzilles:

«Quants anys hi vas haver de ser a la guerra?» La veu
calmada i ferma d’en Met torna a sonar.
Met: Ui, entre tot, set anys.
Maria: Set?! Però això va ser el que va durar la guerra?
Met: Més. Perquè llavors quan se va acabar la guerra
jo era a Granada, no ho entens? Llavors vaig entrar
al servei, em vaig haver de presentar a la Caixa de
Reclutes de Granada i vaig haver de fer el servei.
Maria: I quants anys tenies quan hi vas anar?
Met: Divuit.
Maria: Divuit?!
Met: Divuit anys. […] Sí, hi vam haver d’anar per
força, sí…
Mig riu, en aquest sí. És un mig riure com d’acceptació, o de resignació i de distància, que li surt altres
cops durant la conversa. La boca se li eixampla, la
cara se li arruga i els ulls li agafen una brillantor. Torna
a riure així quan li pregunto com dormien al front:
Met: Al front? Al mig d’un bosc, sota un marge…
(riu) No ho entens? Allà on podies, abrigat amb una
manta, sí… I quan plovia igual, poc que tenies ni paraigua ni res…!
Al cap d’una estona, però, deixem les preguntes
senzilles i en Met m’explica com va ser la primera
vegada que van entrar en combat.
Met: Quan hi havia un combat, parapeta’t en allà i
amb el fusell no deixar passar ningú. Sí… […] La
primera vegada que vam entrar així en guerra va ser
quan vam travessar l’Ebre, no ho entens?
Maria: Sí. I què vau haver de fer allà?
Met: Allà, a la nit, amb barques, eh, ja feia dos dies
que érem allà al costat del riu, de cap a cap, hi havia
un d’això com d’aquí a Bordils de companyies, no
ho entens? (silenci) I el dia que van determinar, eh,
llavors vam d’això tots de cop.
Maria: Vau travessar tots a la vegada?
Met: Tots de vegada, amb barques que hi havia allà.

Certificat dels serveis prestats al batalló de treballadors
datat el 26 de març de 1941

Maria: I a l’altra banda qui hi havia?
Met: A l’altra banda hi havia els d’en Franco, a l’altra
banda. I com que no s’ho esperaven, eh, no s’ho esperaven, que travesséssim, van retirar. Van abandonar
potser com d’aquí a Girona. Van anar més endarrere,
més endarrere i allà es van parapetar i llavors en allà
ens van esperar que tornéssim a arribar. En allà hi va
haver molta lucha, allà. Era el poble de Vilalba dels
Arcs. Allà, hi va haver uns combats de l’hòstia, allà. I
en allà jo ja me’n vaig anar cap a l’altre costat.
La batalla de l’Ebre va ser una de les més sagnants
de la Guerra Civil. Va durar ben bé quatre mesos.
Van morir-hi 25.000 soldats i va deixar més de
60.000 ferits i diversos pobles arrasats. Molts dels
soldats republicans que hi van lluitar eren nois,
nens de disset o divuit anys que formaven part de
la «quinta del biberó» i no havien entrat mai en
combat. L’enfrontament va començar la matinada
del 25 de juliol de 1938 i ara m’adono que començava el dia que en Met celebrava el seu sant i el
seu divuitè aniversari. Quan en Met va marxar cap a
la guerra, doncs, encara tenia disset anys, va entrar
en combat, per primera vegada, aquest dia del seu
aniversari, en Met.
Met: Allà [al front] n’hi havia… Érem de rastellera,
no ho entens? I érem dos allà en un clot, uns clots
així fondos…
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Granada, no ho entens?, i llavors ens duien al treball
i fèiem una carretera que anava cap a sota, cap a
sota la muntanya aquella de les neus, Serra Nevada.
Anava cap sota Serra Nevada, passava. I en allà es va
acabar la guerra, quan jo era en allà. Està clar. Llavors,
ans de venir cap aquí, ja no em van deixar venir, d’allà
estant ja em van fer presentar a la Caixa de Reclutes
de Granada i llavors vaig entrar a l’exèrcit.
Maria: I, a tot això, t’hi obligaven, no?
Grup de soldats el 30 de maig de 1942. Entre ells, hi ha en
Met (segurament, a dalt, el primer a l’esquerra)

Maria: Us amagàveu allà dintre?
Met: Sí, ficats allà dintre. Perquè les bales no et toquessin. I l’aviació quan te metrallava, si veies que
venia l’aviació d’aquest costat et ficaves cap aquí, i
si venia d’aquí, cap allà. Senties el crac-crac-crac…!
(riu d’aquella manera, també) Si no hi hagués aquells
clots, t’hagueren pelat, en allà!
En Met explica com l’aviació els disparava, aquells
dies. Des de les trinxeres, «senties el crac-crac-crac»
dels projectils i les bales. Et movies d’un costat a l’altre,
t’arrambaves fort contra la terra d’un costat, la terra de
l’altre. I ho diu com si parlés d’un altre, com si no fos
ell, sinó un altre, el que hi era: «T’hagueren pelat, allà!»
Quan va poder, en Met va amagar-se, és clar.
Met: La nit, eh, la nit, els nostres van haver de retirar, van haver de retirar-se, i jo em vaig quedar, em
vaig quedar allà amagat, em vaig quedar amagat i
ja vaig ésser a l’altre costat, sí… […] I tots els que
agafaven dels nostres llavors els posaven en camps
de concentració.
Maria: I vós hi vau anar?
Met: Sí, també vaig anar-hi, a Miranda d’Ebre. I en allà
a Miranda d’Ebre potser hi vam estar cap a almenys
quatre o cinc mesos. Llavors n’hi havia molts milers
allà, en barracons. Bueno, clar, tot l’exèrcit que agafaven, roig, tot el fotien cap allà, i en allà llavors els
anaven destinant a batallons. I quan el tenien format,
un el fotien cap aquí, l’altre cap allà. I a nosaltres ens
van fer anar a d’això, a Granada. […] Allà fèiem una
carretera. Allà… Com ne deien, d’aquell poble? (silenci) …’m Déu, ara no me’n recordo… Cúllar-Vega,
a Cúllar-Vega, a Granada, sí. Era potser… Dormíem a
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Met: Està clar! De Granada ens van destinar a Tarifa i
a Algeciras. A Tarifa i Algeciras vaig estar. I entre una
cosa i l’altra hi vaig estar set anys.
Set anys de joventut i de guerra. En Met anava mig
rient com qui s’ha empassat com ha pogut el que
ha viscut. I anava preguntat, de tant en tant, «no
ho entens?». No, no ho entenia gaire, llavors, Met.
I potser tampoc ho puc entendre gaire ara. Com
es pot entendre que un nen de disset anys hagi de
disparar? Que hagi d’amagar-se de les bales i hagi
de passar tota aquesta por? «No ho entens?» No.
Si sobrevius, com sobrevius amb tot això? «No ho
entens?» No. Faria tantes preguntes, ara, i encara no
ho entendria!
Met: Quan fèiem la carretera —mira si eren ignorants, en aquell temps, la gent!—, els deien que nosaltres dúiem cua.
Maria: Dúieu?
Met: Cua!
Maria: Per què?
Met: Que els rojos duien cua… (riu) I en aquell poble,
quan vàrem arribar, tot el poble va venir a veure’ns
(riu) …’m Déu. Mira si eren boits… (riem).
Maria Puig Parnau
Nota: vull donar les gràcies a la família d’en Met
per la seva ajuda i per la confiança que m’han
mostrat. He transcrit l’entrevista triant els fragments més rellevants per a aquest article i amb
tot el respecte per les paraules d’en Met. La
guardo sencera i me’n recordo. Gràcies també a
tu, Met, que vas voler parlar amb mi.

R E P O R TAT G E

E L R E TA U L E N E O C L À S S I C

Desperfectes a
l’església de Sant
Cebrià de Flaçà
La majoria de béns artístics de l’església quedaren destruïts o malmesos durant
la Guerra Civil. A Flaçà tenim la sort de conservar un dels pocs retaules neoclàssics que no es van cremar.
Amb l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936
s’iniciava un breu període en el qual el patrimoni
artístic de Catalunya es destruiria en la seva major
part. Des del primer moment d’aquella jornada la
destrucció fou molt ràpida i esclatava, de manera
simultània, a molts pobles i ciutats d’arreu del país.
Només tres dies després de la revolta, el 21 de juliol,
ja s’havia destruït gairebé tot el patrimoni religiós
que es va arribar a fer malbé durant la Guerra Civil.
De seguida, però, les accions de saqueig es van
aturar, en part perquè el Govern republicà de la
Generalitat va portar a terme una campanya de salvament de les obres d’art en perill i va decomissar
tots els edificis religiosos del país. Això va fer que la
destrucció no fos més gran, però moltes obres d’art
van desaparèixer per sempre més i, en el millor dels
casos, només se’n conserva alguna fotografia. A
cada poble es va formar un comitè de salvament,
presidit per l’alcalde i sota la tutela de les milícies
ciutadanes, que s’encarregaven d’assegurar la conservació dels edificis públics del Govern de la Generalitat i els seus objectes.
Gràcies als qüestionaris que varen reomplir els capellans de moltes parròquies d’arreu d’Espanya,

Estat actual de l’escultura de sant Cebrià que hi havia a la
façana de l’església. Fotografia de Martí Navarro
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podem saber quins béns mobles i immobles es
varen perdre o varen quedar danyats a cada edifici
religiós. A Girona, aquestes enquestes es titulaven
«Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias de la diócesis y arciprestazgos de Gerona con
motivo del movimiento nacional del 18 de julio de
1936» i, malauradament, no es conserva, o no es
va arribar a fer, la que fa referència a Flaçà. De tota
manera, sabem que, dels 893 edificis religiosos del
Bisbat, només 8 van restar intactes i, amb les fonts
orals i inventaris d’objectes de què disposem, és
obvi que no va ser el cas de l’església de Sant Cebrià.
Per exemple, hem pogut constatar que, dels sis altars
amb devoció que hi havia documentats el 1927, en
una memòria de l’església de 1941 hi consta que «altares laterales quedaron destruidos [...], se salvaron
dos mesas de piedra». Per tant, totes les capelles quedaren sense advocacions i destruïdes.
Però no només les capelles, sinó que altres béns
artístics també es varen veure afectats, com per
exemple la imatge de sant Cebrià de la façana, feta
amb pedra nummulítica i elaborada a principis del
segle XIX. Actualment tenim la sort que se’n conservi
l’escultura a la sagristia, encara que amb pèrdues importants de suport, conseqüència de la Guerra Civil.
Hi ha una fotografia de 1918 amb la imatge íntegra
de sant Cebrià a la seva fornícula, però en arribar el
1936 perdé un dit i part del llibre, i se li arrencà el
Escultura de sant Cebrià. Fotografia de Martí Navarro
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cap i el braç amb un llibant. El cos de l’escultura no
va caure a terra, amb la resta de fragments, perquè
quedava subjectat per la base amb una espiga. Les
parts que es van perdre possiblement devien anar a
parar al riu juntament amb altres objectes.
Les campanes també varen ser malmeses durant la
Guerra Civil i sabem que alguna va ser tirada daltabaix del campanar. Durant un temps, aquest fet
quedava testimoniat per la presència d’un forat al
terra de la plaça de l’Església. La mateixa mala sort
tingué un harmònium que hi havia al cor, que també
fou llençat daltabaix i va quedar totalment destruït
i trossejat a la nau de l’església. Tots els bancs que hi
havia també varen desaparèixer.
Finalitzada la Guerra Civil, noves advocacions ocuparen les capelles i algunes famílies, com la família
Costa i la família Vinyals, varen encarregar nous
retaules per a les capelles laterals. S’encarregaren
bancs nous, es col·locà una nova imatge a la façana
i es restituïren les campanes.

BÉNS CONSERVATS: EL RETAULE
El retaule major de l’església de Flaçà es va acabar
de construir el 1856 i té una estructura neoclàssica
que es repeteix en molts retaules del segle XIX: una

cúpula de quart d’esfera suportada per columnes.
Aquest consta de deu columnes de fust llis i capitells
de fulles. Al capdamunt hi ha una citació del llibre de
l’Eclesiàstic que diu: «Oblatio justi impinguat altare»
(«L’ofrena del just ungeix l’altar»). Sota seu apareix la
imatge de l’Esperit Sant, representada per un colom.
Que el retaule de Sant Cebrià es conservi es pot considerar gairebé un miracle, perquè amb la Guerra
Civil es va perdre pràcticament tota la retaulística
catalana que hi havia a les esglésies. Però, de tota
manera, l’obra no restà intacta i va patir certes afectacions. En una memòria de la parròquia de Flaçà de
1941 es comenta que «el altar mayor con su retablo
de estilo renacimiento quedó el que había antes
de la revolución con algunos desperfectos ya reparados en parte». Sabem que es perdé la figura que
el presidia, perquè en un inventari dels objectes de
l’església del mateix 1941 es diu que el retaule està
«sin imagen del patrón de la parroquia». Fins fa uns
anys, encara es podien veure els forats de les bales a
la zona de l’Esperit Sant, actualment reparats. També
es podia observar la marca d’un cop de mall en una
de les bases de les columnes, que probablement es
donà en un intent de derruir tota l’estructura.
Tradicionalment, la major part dels retaules eren fets
de fusta, però a finals del segle XVIII un decret i una
carta ordre obligaven a deixar l’ús d’aquest material
com a suport per als retaules, per evitar així el risc d’in-

cendis. També es regulava l’ús abundant d’or en la decoració. Tot i que és cert que a molts indrets aquestes
directrius no es van seguir, a Flaçà sí que s’aplicaren: es
va construir un retaule de material inorgànic, fet que
va ser decisiu per a la conservació parcial del conjunt
retaulístic. No podem dir el mateix d’altres retaules neoclàssics del bisbat de Girona que sí que foren abatuts:
Vilanant, Amer, Hostalric, la Jonquera, la Bisbal, Tossa
de Mar, Calella, Figueres, Calonge, etc., així com una
llarga llista de retaules de fusta d’altres èpoques que
desaparegueren per sempre més.
Si bé és cert que el de Flaçà no es va destruir, cal
deixar constància que va patir diverses destrosses,
la més evident de les quals és que va quedar ennegrit a causa del fum que provenia de la pira on
es cremaren objectes i documentació, i també dels
focs que s’hi feren durant la Guerra Civil, ja que
l’edifici va servir de refugi.
Un cop finalitzada la Guerra Civil, es col·locà una
imatge del patró del poble damunt d’un núvol i un
gran Crist crucificat. Fa aproximadament dues dècades, quan a la parròquia hi havia mossèn Martí
Alabau, es van retirar el Sant Crist i el núvol i s’hi va
instal·lar el que hi ha actualment: l’escultura de sant
Cebrià presidint el retaule. També es va netejar i s’hi
van fer algunes reparacions.
Laia Roca Pi

Retaule Mmajor de l’església de Flaçà. Fotografia de Martí Navarro
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R E P O R TAT G E

LA GUERRA CIVIL A SANT JOAN DE MOLLET

Carrer de la Plaça. Fotografia de Valentí Fargnoli

Mollet, poble anticlerical
La fi de la Guerra Civil, l’any 1939, va
significar l’acabament, també, de
la Segona República i la instauració
d’un règim autoritari encapçalat pel
general Francisco Franco. Un dels
trets definitoris del règim era un fort
sentiment catòlic que contrastava
amb el també marcat accent antireligiós i anticatòlic del període anterior,
el de la Segona República, en determinats sectors de la societat.
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Comença en aquell moment una primera onada
repressiva, que s’estendrà fins al 1945, contra tots
els qui havien participat en el bàndol republicà,
sobretot milicians, alcaldes, regidors republicans,
soldats i treballadors d’empreses col·lectivitzades.
A partir d’aleshores, en una segona fase, la repressió afectarà a tothom qui hagi donat suport a
la Segona República o sigui denunciat com a antifranquista.
Aquest dos períodes, que arriben fins l’any 1953,
condensen el 96% de les víctimes del franquisme,
el 75% de les quals són jutjades per rebel·lió, adhesió, auxili o invitació a la rebel·lió. Tot i que el
40% dels acusats a Catalunya són declarats no
responsables dels delictes, el 5,38%, un total de

4.411 persones, són empresonats
o condemnats a la pena de mort.
El 68% de les 78.188 víctimes a
Catalunya hi havien nascut, però
també n’hi havia d’originàries de
França, Cuba o l’Argentina. 7.262
de les víctimes catalanes eren
nascudes a la província de Girona,
1.183 al Gironès, i 21 eren molletenques de veïnatge. L’any 1936 el
cens poblacional de Sant Joan de
Mollet era de 360 persones, la qual
cosa significa que el 5,8% de la
població va ser víctima del règim
franquista. Aquest percentatge és
el més alt de les poblacions dels
Gironès i un dels més elevats de
Catalunya. No consta, però, que
cap d’aquestes persones fos condemnada a mort i executada, com
sí que va passar amb veïns d’altres
pobles de la llera del Ter, com ara
Bordils o Sant Jordi Desvalls.

7.262 de les víctimes
catalanes eren
nascudes a la
província de Girona,
1.183 al Gironès, i 21
eren molletenques de
veïnatge.

Com és que un poble
petit, de pagès,
aparentment lluny
dels nuclis de decisió
política, concentra
un percentatge tan
alt de víctimes?

Com és que un poble petit, de pagès, aparentment
lluny dels nuclis de decisió política, concentra un
percentatge tan alt de víctimes? L’informe de Procediments Militars Sumaríssims del fons de l’Arxiu
Nacional de Catalunya, en el qual figura un llistat
de persones sentenciades i executades a Catalunya
durant la repressió franquista (1939-1975) que
n’especifica tant els llocs de naixement i residència
com la professió, mostra que, contràriament al que
hom podria pensar, la major part dels executats
que vivien a les comarques gironines eren treballadors del sector primari; residien fora dels nuclis
poblacionals més rellevants, on existia més massa
obrera i on es prenien les decisions de caire polític.
Podem afirmar, per tant, que el medi rural també
estava fortament polititzat i que els pagesos participaven activament en els moviments polítics.
Sant Joan de Mollet no n’era pas una excepció. A tall
d’exemple, el Comitè Republicà comptava a la població amb 69 socis i el Sindicato Agrícola Obrero,
amb 51 afiliats. L’afiliació podia estar duplicada en
alguns casos, però la dada és, de totes totes, rellevant: 69 persones de 360 veïns —l’estimació més
baixa— s’acosta al 20% del total de la població. Si
eliminem els nens i comptem que potser no tothom
participava en totes dues associacions, és possible

que més del 50% de la població
adulta formés part d’una d’elles.
També és probable que part de la
població estigués afiliada a altres
associacions polítiques o sindicals, com ara la CNT (3.358 dels
8.831 executats a Catalunya eren
membres d’aquest sindicat), la
UGT (528 executats), ERC (498 executats), la FAI, el PSUC, el POUM,
etc. Així doncs, ens trobem en un
entorn, el de Sant Joan de Mollet
del 1936, fortament polititzat,
fortament republicà, fortament
esquerrà i, en conseqüència, fortament anticatòlic.

Durant aquest període, al poble
de Sant Joan de Mollet hi va haver
tres alcaldes: Miquel Albó (abril
del 1931 a gener del 1935 i maig
del 1936 a març del 1939), Joan
Falgueras (gener del 1935 a maig
del 1935) i Carles Mediñà (maig
del 1935 a febrer del 1936). Però
més aviat hauríem de dir que van ser alcaldes de
Mollet de Ter, atès que el poble va adoptar aquest
nom, eliminant el Sant, durant la Segona República. Aquest sol fet ja demostra la marcada tendència antireligiosa que va caracteritzar l’època.
D’aquells anys republicans, hem de lamentar,
malauradament, la desaparició dels llibres d’actes
de l’Ajuntament; una valuosa informació que es
devia destruir de manera intencionada, ja que
comprometia el futur dels alcaldes i regidors.
Un document que és possible llegir i que parla de
com van ser aquells anys en l’aspecte polític i religiós és la memòria que redacta Miquel Marquès,
l’ecònom del bisbe de Girona (Josep Cartañà),
després de la visita prèvia (25 de març de 1941) a
la que havia de fer dies més tard el mateix bisbe.
El més remarcable de la memòria, que es troba a
l’Arxiu Diocesà de Girona, és que tot el mobiliari i
la resta d’objectes religiosos de l’església de Sant
Joan de Mollet (s’havia recuperat l’antiga nomenclatura, un cop abolit el topònim republicà de
Mollet de Ter) havien estat o bé destruïts o bé traslladats a Girona. I és que en els anys de la Segona
República l’edifici va ser utilitzat no com a recinte
de culte, sinó com a magatzem, principalment, i
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també es va fer servir com a sala
de ball o com a cotxera.

«Fueron destruidos
todos los altares,
campanas, sacristía
y, en general, todo
menos el edificio,
sufriendo esta
[l’església parroquial]
los desperfectos
ocasionados por
la destrucción
de los altares, y
el blanquear las
pinturas de las
paredes.»

L’informe de l’ecònom destaca
que durant la República el govern
va ser d’esquerres, després que
a les eleccions democràtiques
obtinguessin la majoria, i que el
pitjor vici del poble era la blasfèmia: a les parets de l’església
s’hi escrivia «Mori el rector», no
se celebraven misses i s’insultava
el clergat i els primers propietaris
del poble (fins i tot es fa esment
que s’havien llançat ladrillazos
contra el jutge, Andreu Oliver). Es
remarca que es van cremar tots
els objectes de culte, que aquests
objectes van haver de ser portats
al foc per les persones més pietoses del poble i que
el capellà en persona va haver de llençar-hi personalment les vestimentes sagrades. Tot el que es
guardava a l’interior de l’església va desaparèixer o
va ser destruït: tres calzes, dos copons, quatre campanes, tres creus processionals (una d’elles, gòtica
i d’argent), tretze casulles, tres terns, un pal·li, tres
albes, dotze mantells, dotze sobrepellissos, sotanes, sobrepellissos d’escolanets, corporals, canelobres de metall, encensers, la custòdia, bordons,
missals, ares i altres objectes de culte. L’informe
consigna que la destrucció va ser gairebé total:
«Fueron destruidos todos los altares, campanas,
sacristía y, en general, todo menos el edificio, sufriendo esta [l’església parroquial] los desperfectos
ocasionados por la destrucción de los altares, y el
blanquear las pinturas de las paredes.» Va desaparèixer el reliquiari de la veracreu, amb les relíquies
de sant Joan, patró de la parròquia, les dels sants
màrtirs Abdó i Senén i les dels quatre sants màrtirs
de Girona. S’ignora a partir d’aleshores el parador
d’aquestes restes. Església a banda, «fue destruido
el oratorio particular de la casa Font Martí, con
todos los objetos de culto propios del mismo».
A les observacions complementàries de l’informe,
hi trobem una relació d’objectes de l’església que
van ser portats, l’11 d’agost de 1936, al Comitè Antifeixista de Girona. La relació, extensa i detallada,
ocupa tota una pàgina mecanografiada: creus,
un hisop, medalles, patenes, calzes, custòdies,
veracreus amb relíquies (potser les de sant Joan,
sant Abdó i sant Senén?), campanetes, culleretes,
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caixes amb encens, caixes amb
olis per a la unció dels malalts,
safates de coure, tasses, corones,
canelobres…

L’ecònom va xifrar el valor de les
destrosses en més de 5.000 pessetes (que avui, segons taules de
conversió, serien uns 4.120 euros),
deixant de banda els altars, el
mobiliari litúrgic i la sagristia.
Les xifres s’eleven a 100.000 pessetes (82.580 euros, segons la
mateixa taula de conversió) si es
té en compte el mobiliari litúrgic,
l’harmònium i la resta dels béns.
No consta la destrucció de taules
pictòriques, tapissos, codis, talles
ni imatges de Jesucrist, marededéus o sants d’especial devoció.
Pel que fa al cementiri vell, es remarca que va ser
destruït i que les restes (entenem que humanes)
van quedar escampades i trepitjades. Al cementiri
actual es va profanar la tomba del reverend Sebastià Capella, la làpida de la qual va ser arrencada.
Segons la versió de l’ecònom, es va jugar a futbol
amb el cap del religiós.
Sempre seguint l’informe de l’ecònom, la inhumació dels cadàvers durant l’època republicana («el
tiempo del dominio marxista», segons l’epígraf ) va
ser indistinta (homes, dones, batejats o no) i sense
cap cerimònia prèvia, atès que les autoritats civils
havien confiscat el cementiri.
En resum, l’ecònom fa una descripció detallada
de les malifetes republicanes contra els béns
de l’Església i els sentiments catòlics al poble de
Sant Joan de Mollet, descripció que, exagerada o
no, ens porta a pensar que la vila, profundament
rural, estava plenament immersa en el corrent de
la història. La desaparició de la documentació de
l’Ajuntament, les imatges de l’església ultratjada
per infidels, la profanació de tombes i records dels
sants, etc. ens parlen d’un temps de convulsió i de
públics i ferms actes de convicció política portats
a l’extrem.
Òscar Herranz

R E P O R TAT G E

FETS ENTRE 1934 I 1939

El dit acusador de les
paraules
L’expedient 39 de la Causa general de la rebelión marxista en Gerona y su Provincia,
instruïda pel fiscal Luis Mazo Mendo (peça separada número 139, caixa 1434), ocupa 80 folis i fa referència exclusiva a Sant Joan de Mollet. Aquesta font, consultable
en línia al portal PARES, permet recuperar bona part dels fets que entre 1934 i 1939,
i en especial l’estiu del 1936, van marcar el batec de les dues ànimes del poble.1
L’expedient 39 de la Causa general de la rebelión marxista en Gerona y su Provincia, instruïda pel fiscal Luis
Mazo Mendo (peça separada número 139, caixa 1434),
ocupa 80 folis i fa referència exclusiva a Sant Joan de
Mollet. Aquesta font, consultable en línia al portal
PARES, permet recuperar bona part dels fets que entre
1934 i 1939, i en especial l’estiu del 1936, van marcar el
batec de les dues ànimes del poble.
El document més rellevant és l’informe que signa, el 27
de setembre de 1942, Anselmo Rico, el “comandante de
puesto” del quarter de la Guàrdia Civil a Flaçà. A la part
final d’aquest informe —a propòsit de l’entrada de les
tropes insurrectes, que a Sant Joan de Mollet es va produir
el 7 de febrer de 1939, i del nomenament d’una comissió
gestora—, el comandant escriu: “Las familias y las personas izquierdo-rojo-marxistas (que desgraciadamente
son la inmensa mayoría en esta localidad) adoptaron una
actitud totalmente negativa para con el Nuevo Estado, actitud que algunas de ellas mantienen actualmente.”2
1 La Causa general és la recopilació, per part de les autoritats franquistes,
dels fets ocorreguts arreu d’Espanya, poble a poble, entre 1936 i 1939, amb
finalitat repressiva. La informació és molt detallada i sovint esbiaixada,
atès que incrimina moltes persones a partir de declaracions de testimonis
i sense proves concloents. Agraeixo als historiadors Josep Colls i Anna
Teixidor el guiatge aportat en la fase inicial de la recerca i a Jordi Roig,
també historiador, les puntualitzacions expertes sobre un parell de dades.
Montse Morales, del Taller d’Història de Celrà, va tenir l’amabilitat de llegir
una primera versió de l’article i hi va fer suggeriments que he tingut molt
en compte. He contret també un deute amb Carme Visellach, que m’ha
ajudat a estirar fils genealògics, i amb Miquel Parramon, que m’ha portat
a Can Fermí i m’ha ajudat a escriure l’apartat sobre la voladura del pont.
2 No he introduït cap esmena a les citacions incorporades a l’article.
Llevat de quan formaven part del text reproduït, he catalanitzat els noms
dels veïns de Sant Joan de Mollet esmentats a l’informe. L’abundància de
les citacions no és gratuïta: m’interessa que el lector tingui accés a una
mostra generosa de la literatura policial i administrativa del règim, xopa
de venjança vehement.

El mal venia de lluny. En un dels primers apartats de
l’informe s’afirma que “desde el advenimiento de la República se creó en este pueblo un ambiente totalmente
contrario al orden y de absoluta hostilidad a las familias
y personas de derechas”. Arran dels fets d’Octubre (el
“movimiento separatista revolucionario” del 6 d’octubre de 1934, al qual es va sumar, segons l’informe, “la
inmensa mayoría de los vecinos” de Mollet), els insults
de paraula i obra contra els veïns de dretes, i en especial
contra les autoritats civils i religioses, es van multiplicar. Catorze mesos més tard, les “tristes elecciones
del 16 de febrero de 1936” (amb l’acarament, d’àmbit
nacional, dels blocs antagònics del Front d’Esquerres
de Catalunya i del Front Català d’Ordre) accentuaven
una situació que ja era crítica: a partir d’aleshores “la
existencia de las escasas familias derechistas en esta localidad era un caso de manifiesta violencia por el continuo estado de pánico a que las tenían sometidas los
elementos izquierdo-rojo-marxistas” (foli 21).
Segons el comandant, la connivència entre les autoritats republicanes i la massa popular no admetia
dubte: “Días antes del Alzamiento Nacional, el Juzgado
municipal en manifestación con la totalidad del populacho lanzó de su propia casa y finca, para reponer a un
colono rojo (éste hoy fugitivo), a su propietario por ser
éste totalmente nacional-derechista. De este acto no se
ha encontrado dato alguno, por haber hecho desaparecer todos los antecedentes del Juzgado Municipal el
ex-Secretario Juan Farrerons” (foli 22).3

3 Més endavant s’indica que les propietats de Josep Falgueras Renom
havien estat incautades, juntament amb les de Lluïsa Ros Masó. Falgueras
devia ser, doncs, el propietari expulsat de casa seva.
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Les “reuniones rojas” solien tenir lloc al domicili de
Dolors Batlle Perich, viuda Arpa, i de vegades es feien
a casa d’Emili Vilert Ramada. “Muy pocas veces, casi
nunca, se reunían en sus locales sociales para que así
no se supiera lo que se acordaba”, assegura l’informe.
Les “víctimas” de les autoritats d’esquerres havien de
comparèixer en el local municipal del Comitè revolucionari, però “el lugar de encarcelamiento fue la iglesia y
el cuartelillo del Ayuntamiento”.5

Foli 21 de la Causa general

El comandant de la Guàrdia Civil denuncia la repressió
de classe: “puede verdaderamente decirse que [Sant
Joan de Mollet] en aquélla triste época era un verdadero
estado bolchevique” (foli 21). I és que els veïns que es
van adherir al “Glorioso Movimiento Nacional” van ser
fustigats per “todas las autoridades rojo-izquierdistas y
demás populacho”, fins al punt que “el terror marxista
dominaba complemente este pueblo” (foli 22). Tot i que
les llistes són llargues, el dit acusador que assenyala els
dirigents i els milicians locals no arriba a associar-los
mai a delictes de sang concrets. Quan ha de completar
l’epígraf “Asesinos, colaboradores, inductores y excitadores al asesinato”, el comandant no pot donar cap nom:
“A pesar de las averiguaciones practicadas no ha podido
comprobarse correctamente este extremo” (foli 23). I ha
d’escriure “Se desconocen” sota l’epígraf “Casos de ensañamiento y mayor crueldad”. Això sí: “Cuando los rojos
echaron al Sr. Cura de su casa el populacho en masa lo
maltrató personalmente.” La violència verbal del dit acusador compensava la imprecisió de les acusacions.
Eren temps convulsos i d’autoritat difusa. El Comitè Antifeixista de Sant Joan de Mollet, constituït el 27 de juliol
de 1936, el formaven deu membres procedents del Sindicat Agrícola, del Comitè Republicà Federal i del POUM.
Substituïa d’alguna manera el Comitè Republicà Federal
de Sant Joan de Mollet que s’havia constituït tot just un
any abans, el 31 de juliol de 1935, al Cafè Arpa (foli 50).4
4 Els comitès antifeixistes depenien del Comitè de Milícies Antifeixistes
de Catalunya, creat el 21 de juliol de 1936 a Barcelona per organitzar
militarment les forces que lluitarien contra l’alçament a Catalunya: les
organitzacions sindicals i els partits del Front Popular. El comitè va organitzar
les milícies obreres i les columnes que van marxar al front, principalment
al d’Aragó. El govern de la Generalitat el va dissoldre el 27 de setembre i
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A la part final del report, preguntat per la formació
de les milícies “en los primeros días con destino a los
frentes de combate”, el comandant de la Guàrdia Civil
de Flaçà escriu: “El procedimiento empleado en principio fue la propaganda y más tarde la amenaza y su
conducción por ferrocarril […] los medios terroristas se
emplearon […] para la recluta de individuos.” I afegeix
que, “sobre las familias de los emboscados y desertores
a la España Nacional, fueron muchas y muy variadas las
represalias que se aplicaron” (foli 23).
A l’estiu del 1936 —el “breu estiu de l’anarquia”, en paraules de H. M. Enzensberger— Sant Joan de Mollet
era un polvorí. L’alçament militar del 18 de juliol havia
fracassat i el procés revolucionari que s’iniciava va
afectar a tothom. El 15 d’agost, segons consta a la correspondència de sortida dipositada a l’Arxiu Històric de
Girona, el Comitè Antifeixista de Mollet va prendre el
cotxe a Pere Font Martí, propietari de 61 anys que, com
veurem de seguida, pocs dies després va acollir mossèn
Francesc Gibert a casa seva atès que l’havien obligat a
abandonar la rectoria. La declaració és del 5 d’abril de
1939: “me fue desposeído violentamente por el Comité
antifascista de San Juan de Mollet un Coche turismo,
4 plazas, Matrícula GE-4077. Manifestándome que iba
destinado para los servicios particulares del citado
Comité, habiendo desaparecido el citado coche de la
localidad, y sin que hasta ahora haya podido hallar su
paradero”. Per aquesta raó, Font en demanava la baixa
tributària. Aquell mateix 5 d’abril Joan Ferran Costa,
propietari de 22 anys, sol·licitava també la baixa d’“una
moto, marca Dunelt, Matrícula B-47139, 2 asientos”. Les
requises de vehicles en nom de la revolució eren una
pràctica habitual.

l’exèrcit regular republicà va absorbir les milícies obreres, militaritzades
(Gran Enciclopèdia Catalana, s. v. Comitè de Milícies Antifeixistes de Catalunya).
Tres dels milicians molletencs van demanar de fer, durant la guerra, serveis
de guàrdia en punts fronterers com ara Puigcerdà o la Jonquera. Tots tres
tenien coneixements en el maneig del mosquetó (foli 60).
5 La memòria oral atribueix a Dolors Batlle el mèrit d’haver intercedit per
salvar la vida d’un grup de veïns de Sant Joan de Mollet que el Comitè
local retenia a l’església i a l’Ajuntament.

TRES MORTS DE SANT JOAN DE
MOLLET
El 30 d’octubre de 1940 —dos anys abans que Anselmo
Rico redactés l’informe—, Clara Nierga Tremoleda, que
havia estat majordoma de mossèn Francesc Gibert
Fornés, compareix davant l’alcalde i és interrogada
sobre les circumstàncies de l’assassinat del capellà, el
cadàver del qual va aparèixer al Congost de Celrà l’11
de setembre de 1936. Segons Nierga, feia dos anys
que mossèn Gibert era “víctima de constantes insultos
y atropellos por parte de los elementos izquierdistas
de esta localidad” (foli 5). Nierga considera responsables directes de l’assassinat “las Autoridades que en
aquellos luctuosos tiempos regían los diferentes cargos
del Municipio”. Una altra declaració de la majordoma,
el 7 de juliol de 1942 (folis 33-34), amplia el relat dels
fets. El mossèn i ella van ser expulsats de la rectoria “y
obligados a refugiarse en casa de la noble familia de D.
Pedro Font Martí”. A dos quarts de dotze de la nit del
10 a l’11 de setembre de 1936 un grup de milicians
es va endur el mossèn. En aquest cas —a diferència
de l’anterior declaració, en què Nierga incrimina vuit
persones— cap veí de Mollet és acusat directament:
“Fueron varios los milicianos que había, pero dentro de
la casa entraron únicamente dos milicianos, forasteros,
y de los que quedaron en la calle no pudieron conocer
a ninguno debido a la oscuridad de la noche y por
haber quedado retenidos y vigilados en la habitación
de la casa.”
La Causa general relaciona els noms de “las personas
residentes en este término municipal, que durante la
dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree que fueron asesinadas” (foli 7). Es
tracta, a banda de Francesc Gibert, de 72 anys, sacerdot
(11/9/1936), de Ramon Vidal Ros, estudiant de 24 anys
(11/11/1936), i de Joan Solés Busquets, comerciant i
propietari de 27 anys (6/11/1936). El cadàver de Vidal
va aparèixer a Orriols, amb ferides per arma de foc. De
Solés es diu que “fue quemado vivo” a Foixà. La relació
de sospitosos d’haver participat en els crims és llarga:
tretze persones. Vuit d’elles haurien passat a França, dos
més eren a la presó, a Girona, i, de les altres tres, se’n
desconeixia el “paradero actual”.
Joan Solés Busquets residia a Sant Joan de Mollet però
era fill de Bordils i les circumstàncies de la seva mort
s’han d’anar a llegir a l’expedient 8 de la Causa general

Foli 22 de la Causa general

(peça separada número 108, caixa 1434).6 L’expedient
dedicat a Sant Joan de Mollet recull, en canvi, els detalls de l’assassinat de Ramon Vidal Ros tal com els va
explicar el seu pare, Salvador Vidal Llach. En aquesta declaració (foli 38) es diu que Ramon Vidal tenia 21 anys,
no pas 24, i cap filiació política. Va haver de fugir, juntament amb els pares, “a Gerona ante el temor de que
con motivo de haber quedado el pueblo bajo la dominación marxista fueran perseguidos”. Al mes d’agost del
1936, quan passava pel carrer dels Ciutadans, van detenir-lo a instàncies d’un veí de Sant Joan de Mollet. Jutjat
el dia 8 de novembre, Vidal es va estar a la presó fins
poques hores abans de la seva mort, a Orriols, el dia 11.
Salvador Vidal desconeixia “la denominación del tal Tribunal, pero sí que el fiscal se apellidaba Gayolá, hombre
joven y que al parecer trabajaba en una fundición de
hierro de Gerona”.7 Entre els sospitosos hi ha els tretze
6 Solés Busquets estava afiliat a la CEDA “y había desempeñado [a Bordils]
el cargo de Concejal, representando a las derechas. Fué jefe de Agrupación
Ciudadana” (foli 5). A la declaració de Marcel Capdeferro, fill del mestre d’obres
Josep Capdeferro Guri, s’explica que el 6 de novembre de 1936 el seu pare va
ser cridat al local del Comitè Antifeixista de Bordils i se n’hi va anar convençut
que li farien pagar una multa, atès que ja n’havia hagut de pagar altres. Un
cop allà, es va trobar “dos camiones o coches turismos” i, a dins, els altres
tres veïns que serien assassinats als afores de Foixà: Josep Estragó Romans,
Josep Olivé Martí i Joan Solés Busquets. La declaració recull que “las cuatro
víctimas fueron rociadas con gasolina hallándose con vida y rematadas más
tarde a disparos de arma de fuego, cuando ya habían sido quemados por
sus verdugos”. Capdeferro era contractista d’obres i es diu “de un tal Ferrán
maestro de obras” que hauria estat “el instigador de dicho asesinato por
cuestiones de competencia profesional” (foli 31). La col·laboració entre els
comitès de Bordils i Mollet queda recollida en el foli 56 de l’expedient 39 de
la Causa general. Hi llegim que el 30 d’agost de 1936 el Comitè Antifeixista
de Bordils havia autoritzat el de Sant Joan de Mollet a detenir Joan Solés
Busquets perquè respongués d’unes paraules davant del Comitè bordilenc.
7 A l’Arxiu Històric de Girona (Fons Judicials de l’Audiència Provincial de
Girona. Expedients de responsabilitats polítiques. Peces d’inventari, 19401942) es conserva l’expedient de Miquel Gayolà Corbella.
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d’abans, que haurien denunciat Ramon Vidal i haurien
declarat contra ell en el procés. D’un d’ells es diu que era
“muy sanguinario según referencias”; d’altres dos, els
mateixos de qui es desconeixia el “paradero”, s’afirma
ara que havien mort “en el frente rojo”. El domicili de Salvador Vidal havia estat saquejat. Vidal valora en 130.000
pessetes els danys ocasionats; a més, havien obligat la
seva dona “a entregar […] treinta mil pesetas, que al parecer se lo repartieron los tres jefes del comité”.
El 20 de juliol de 1936 “fue asaltada y saqueada la casa
particular de la Sra. Luisa Ros Masó, destrozando y quemando los muebles de la misma” (foli 11). Tot i que el
report no ho indica —i potser no és cap error, sinó una
maniobra interessada—, es tracta de la mateixa casa
d’abans: Lluïsa Ros Masó era la dona de Salvador Vidal
Llach i la mare de Ramon Vidal Ros. Tot i tractar-se dels
mateixos fets, a la llista dels sospitosos no només hi ha
els noms de la relació anterior, sinó encara sis noms
més.8 Quatre anys més tard, el 7 d’abril de 1940, l’acta
del ple municipal recull la sol·licitud feta per Lluïsa Ros
Masó de “cercar de nuevo el solar de su propiedad, sito
en la calle de la Iglesia, anexo a la ‘Casa Massó’, también
de su propiedad, con el fin de recuperarlo”, després que
“el Ayuntamiento rojo-marxista, en los primeros meses
del año 1937, lo destinó a ensanche de la vía pública,
sin que conste se adoptara acuerdo consistorial de
ninguna clase” (foli 71). Se li concedeix el permís.
El 26 de juliol de 1936 “fueron destrozados y quemados
los altares, imágenes y objetos religiosos de la iglesia
parroquial. Unos días más tarde derribaron las campanas del campanario de dicha iglesia. El primer sábado
y domingo de octubre de 1936 fue profanado el templo
parroquial, organizándose un baile en el mismo al que
asistieron, con gran júbilo, todos los izquierdistas del
pueblo”. En la relació incriminatòria que segueix torna
a haver-hi els noms anteriors i se n’hi sumen sis, un dels
quals —per primer cop— és el d’una dona.

pueblo los elementos derechistas de esta localidad”,
un total de tretze persones. D’una d’elles, Jaume Medinyà Agustí, es destaca que “falleció luchando con las
Gloriosas Filas nacionales, en el frente de Levante”. Tres
dels detinguts van ser traslladats a la presó provincial
de Girona, “donde estuvieron encerrados varios días”.
L’informe sosté que “a la detención de los elementos
derechistas […] concurrieron todos los elementos izquierdistas del pueblo imponiendo gran pánico entre
la gente de orden”. Es van imposar multes a quinze
d’aquests veïns “de orden”, amb quantitats que oscil·laven entre les 100 i les 30.000 pessetes. Sis anys
després, el 25 de juny de 1942, a la Causa general es
demana a l’alcalde que comuniqui “por quiénes fueron
impuestas tales multas, en qué concepto, quiénes las
hicieron efectivas y el paradero actual de los que las
impusieron” (foli 17). La documentació incorporada no
respon aquestes preguntes.
Cap dels veïns de Sant Joan Mollet incriminats a la Causa
general no té expedient propi a les peces d’inventari
conservades a l’Arxiu Històric de Girona, tot i que molts
d’ells havien ocupat càrrecs polítics i sindicals durant
l’etapa de govern republicà. Tampoc no en trobem cap
en la relació de noms de les peces de sanció econòmica
(1940-1941) del mateix arxiu. En canvi, onze molletencs
figuren en la llista de procediments judicials militars
publicada en virtut de la Llei 11/2017 de reparació jurídica de les víctimes del franquisme: un document
aclaparador que ocupa 2.608 pàgines en la darrera actualització, de l’abril passat, i relaciona 66.624 persones
físiques i 15 de jurídiques.9

Pocs dies abans que s’hi celebrés el ball, el 29 de setembre, “fueron detenidos y encerrados en la iglesia del

Alguns d’aquestes molletencs, com és el cas de Francesc
Brugué (vegeu la peça “En Xicu de Ca les Noies…”, en
aquest mateix reportatge), havien passat uns quants
anys a França. Qui devia quedar-s’hi de manera permanent va ser Lluís Bosch Teixidor. A tots els folis de
l’expedient on hi apareix, el nom de Lluís Bosch Teixidor
hi està subratllat en vermell. És l’únic cas en què això
passa. L’explicació, potser la tenim en el fet que el 1963
la Comisión Dictaminadora de Repatriación de Exilados

8 Al cap de nou mesos, els dipòsits bancaris del difunt van ser apropiats.
En un document datat a Barcelona el 30 d’abril de 1937, Gaietà Rahola i
Escofet, secretari de la Comissió de Responsabilitats, certifica que Ramon
Vidal Ros “té bloquejats els cabals i efectes dipositats en els establiments
bancaris i d’estalvi” i resol “la retenció provisional de tots els saldos de
comptes corrents bancaris i d’estalvi i els valors mobiliaris i altres efectes
dipositats en establiments bancaris i institucions d’estalvi, o continguts
en llurs caixes de seguretat” que figurin a nom seu. Consultable a
<arxiusenlinia.cultura.gencat.cat>. (Arxiu Nacional de Catalunya.
Barcelona, Guerra Civil, Sección Político Social. Títol atribuït: Comitè
d’Apropiacions. Expedients de confiscació; adjudicació i reclamació de
béns confiscats del Gironès, ll. 191, núm. 2. Sant Joan de Mollet.)

9 Es tracta de Josep Boada Ferrer i Ramon Barceló Bassets, condemnats
per un consell de guerra sumaríssim a quinze anys de reclusió temporal;
Jeroni Tura Martí, condemnat per un consell de guerra sumaríssim a
dotze anys de presó major; Francesc Brugué Marquès, condemnat per un
consell de guerra, en causa ordinària, a quinze anys de reclusió temporal i
posteriorment indultat; Joan Albó Batlle i Miquel Albó Batlle, condemnats
per sengles consells de guerra a dotze anys i un dia de presó major i
posteriorment indultats; Francesc Galceran Medinyà, Josep Julià Comas i
Martí Pagès Farrerons, deixats en llibertat després d’un judici sumaríssim;
Baltasar Gili Alfambra, la causa contra el qual va ser sobreseguda; i Joan
Farrerons Candell, que, després de les diligències prèvies, va quedar
exempt de responsabilitats.
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Políticos en demanava un informe detallat perquè se
l’acusava d’haver participat en els tres assassinats a què
s’ha fet referència. Segons aquest report, Bosch havia
nascut a Esponellà el 1899 (en un altre document l’any
és 1911), havia viscut a Sant Joan de Mollet del 1920 al
1938 i el 1963 residia a Alenyà (Rosselló), amb dona i
fills. El que hauria estat un “furioso miliciano rojo” queda
ara exculpat d’haver pres part en delictes de sang. La
fórmula emprada és sorprenent: “La opinión respecto
al fichado es que antes y durante el Movimiento fue un
parlanchín inoportuno en cuanto a política se refiere.”

ELS LLIBRES D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
DE SANT JOAN DE MOLLET (1933-1941)
El fons Ajuntament Sant Joan de Mollet, incorporat recentment a l’Arxiu Històric de Girona, permet llegir els
llibres d’actes dels períodes maig 1933 - febrer 1936 i
març 1939 - agost 1941 (topogràfic 63). Les actes dels
tres anys intermedis, les hauria fet desaparèixer —ho
sosté l’informe: vegeu el text mecanografiat que es
reprodueix tot seguit— el secretari de l’Ajuntament
republicà, Joan Farrerons, que les guardava en el seu
domicili particular.
El 2 de gener de 1935, “reunido el Ayuntamiento bajo la
Presidencia del Sr. Teniente de la Guardia Civil D. Salvador
Campillo Ballester, y declarando abierta la sesión manifiesta dicho Sr. Teniente que por orden superior queda
destituido este Ayuntamiento” (foli 33). Signen, a banda
del tinent Campillo, Miquel Albó, Baltasar Gili, Martí
Pagès, Joan Oliver, Joan Julià i Joan Farrerons. El mateix
dia, sota la presidència del tinent delegat de l’autoritat
militar, “reunidos […] los vecinos […] Srs. D. Pedro Font
Martí, Andrés Oliver Pujol, D. José Mediñá Oliver, Juan
Falgueras Girbés, Carlos Mediñá Bisbe, Narciso Oliver
Madrenas, Narciso Arpa Malagelada, y D. Emilio Vilert
Ramada, al objeto de elegir un único Alcalde-Gestor”,
s’escull per unanimitat Joan Falgueras Girbés.
Les actes posteriors tornen a ser en català. En la del
12 de gener consten com a consellers de la comissió
gestora Pere Font, Andreu Oliver, Narcís Arpa i Josep
Medinyà. En la del 5 de maig es relaciona la formació
de la nova comissió. Carles Medinyà Bisbe és escollit
alcalde-gestor. La resta dels consellers són Enric Oliver
Casademont, Joan Adroher Gich, Lluís Martí Puig i
Fermí Salvans Comas. Tots cinc es distribueixen, en tres
combinacions de dos membres, les atribucions de governació, finances i obres públiques.

L’última acta del llibre data del 19 de febrer de 1936
i recull el moment en què l’alcalde i els consellers
d’elecció popular destituïts per l’autoritat militar arran
dels fets d’Octubre del 1934 recuperen els càrrecs en
compliment “de les ordres donades per l’Honorable Sr.
President de la Generalitat i Governador General de Catalunya” (foli 50).
Tres anys més tard, Sant Joan de Mollet / Mollet de Ter
s’ha transformat en San Juan de Mollet.10 Les autoritats
municipals s’esforcen per fer servir el castellà ampul·lós
del règim. La primera acta recollida, del 16 de març
de 1939, arrenca amb un “sentido recuerdo a los distinguidos ciudadanos de esta localidad […] vilmente
asesinados por los enemigos de Dios y de la Patria,
durante el funesto dominio rojo” (foli 3). És patent
la voluntat d’eliminar com més aviat millor les empremtes d’ateisme del període republicà. Vegem-ne
dos exemples. El primer: “El Sr. Alcalde dice que la casa
rectoral, ocupada por el Ayuntamiento con motivo del
traslado efectuado por las autoridades rojas durante
su mandato, debe procederse a su desalojamiento y
volver a la antigua Casa Consistorial, al objeto de quedar
aquella a la disposición de quién en derecho corresponde” (foli 3). El segon: s’exigeix la restitució de “la
loza que cubría una tumba existente en la parte central
del Cementerio de este pueblo, en la que reposan los
restos mortales del que fue Sr. Cura-párroco de ésta, y
que al ser profanada dicha tumba trasladaron la citada
piedra al sitio llamado ‘paso de la Riera’ destinándola
para pasarela de los peatones, y a cuyo sitio está actualmente la citada piedra siendo ello una vergüenza
para aquellas personas de recta ideología cristiano-patriótica, ya que actos de esta naturaleza constituyen un
atentado a la conciencia humana” (foli 4).
El règim franquista de primera hora ho volia tenir tot
ben controlat. Perseguia la dissensió i sancionava qualsevol mostra de tebior o de rebuig envers l’autoritat imposada. Així, l’acta del 22 de març de 1939 fa referència
a la multa de 50 pessetes amb què s’havia castigat una
veïna, Rosa Oliver, “por haber insultado públicamente al
Concejal de esta Gestora D. Narciso Guinó” (foli 5). La correspondència d’entrada de 1939 (Fons Ajuntament Sant
Joan de Mollet, top. 199) incorpora la notificació de dues
multes més per part del Govern Cvil: la primera, de 100
10 Al mes d’octubre del 1937, la Generalitat republicana va aprovar el primer
canvi de topònim, de Sant Joan de Mollet a Mollet de Ter. Al Gironès hi va
haver trenta-dos casos com aquest i pràcticament totes les modificacions
van consistir a suprimir la referència hagiogràfica del topònim. Un cop
acabada la guerra, els canvis es van declarar nuls.
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El règim franquista de

pessetes, a Emili Vilert Ramada i Martí
los balcones engalanados, con el fin
primera hora ho volia
Pagès Ferrerons “por permanecer en
de dar el más relevante aspecto a tan
tenir tot ben controlat.
actitud poco respetuosa cuando se
alta Personalidad. Siendo castigado
Perseguia la dissensió
tocaba el Himno Nacional”; la segona,
según las disposiciones vigentes, a los
per la mateixa quantitat, a Josepa
que no cumplen tal disposición” (cori sancionava qualsevol
respondència de sortida, 11/4/1939).
Galià Dalmau “por insolentarse ante
mostra de tebior o
Durant la visita es va demanar al gosu Autoridad”. Els fets que van motivar
de rebuig envers
vernador civil que “tuviese a bien
la primera d’aquestes dues sancions
l’autoritat imposada.
hacer las gestiones necesarias a fin de
queden recollits a la correspondència
que aquellos individuos de ideología
de sortida del 1939 (Fons Ajuntament
netamente derechista, vecinos de
Sant Joan de Mollet, top. 199): s’havia
esta localidad, sean lo más pronto podut a terme el “solemne acto de la imsible sacados de los Campos de Concentración y puestos
posición de la Sagrada Imagen de Cristo Crucificado en
en libertad, por ser necesaria su presencia a este pueblo”
las Escuelas y Casa Ayuntamiento” i, “una vez terminada
(foli 9). En un sentit ben diferent, però encara amb relació
la Ceremonia y dirigirse en formación los Falangistas a
als molletencs afectes al règim, el 23 de març de 1939 es
su Centro cantando el Glorioso Himno, observaron que
proposava que Joan Adroher Gich, soldat que servia en el
dos sujetos permanecían sentados y en una actitud muy
cos Expedicionarios Flandes núm. 5, es pogués traslladar
opuesta a la de los demás presentes”.
al poble per ocupar el càrrec de “Jefe Local de Milicias de
la F.E.T. y de las J.O.N.S.”, en virtut del qual s’encarregaria
El dia 12 d’abril de 1939, segons consta a l’acta del ple
de “los servicios de policía municipal”.
del dia 19, el governador civil de Girona va visitar Sant
Joan de Mollet. Les autoritats locals es van afanyar a
fer un Bienvenido Mister Marshall: “Se encarece a todos,
Entre primers de maig i el 26 de juny de 1939 l’Ajuntengan las calles rigurosamente limpias, y las ventanas y
tament va haver de recollir “todo el papel moneda
puesto en circulación por el Gobierno rojo durante su
dominio” (foli 12) i dipositar-lo a la sucursal gironina del
Banc d’Espanya (foli 20). Poc abans s’havia posat sobre
la taula la necessitat d’aplegar l’armament abandonat.
Així, una carta enviada el 27 de març de 1939 al cap del
Servicio de Recuperación de Material Bélico demanava
que es recollís la “bastante cantidad de material bélico y
de telegrafía abandonado por el ejército rojo” al poble,
atès que “una gran parte del citado material está compuesto por bombas de mano que constituye un serio
peligro para la población por hallarse el dicho material
depositado en una casa particular”. Ja se n’havia informat, sense èxit, “a las Autoridades de Ocupación”. El
24 d’abril del mateix any, una disposició de l’autoritat
militar obligava els veïns a lliurar les armes de foc.

Foli 13 de la Causa general
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Rebut que dona constància del lliurament, exigit per l’autoritat
militar, del paper moneda republicà

EN XICU DE CA LES NOIES: UN MILICIÀ A PALAU DEL VIDRE
Josep Brugué Adroher (1937),
que va ser alcalde de Flaçà
durant tres legislatures (19791991), és fill de Francesc
Brugué Marquès, documentat
com a vicepresident del
Comitè Antifeixista de Sant
Joan de Mollet. Nascut a Madremanya, Francesc Brugué
va créixer a Mollet i va anar
a l’escola dels nens de Flaçà.
Abans de la Guerra Civil va
fer de cisteller i de barber. “Ell,
però, era sobretot un comerciant”, explica Josep Brugué.
I continua: “Va muntar una
botiga de comestibles a
Flaçà que es coneixia amb el
nom de Ca les Noies, perquè
mentre ell va ser a França la
portaven la seva mare i la seva
dona. Ell era en Xicu de Ca les
Noies.”

fugiats venien algun cop, d’amagat, a veure els
seus familiars. No et diré si el meu pare va venir
alguna vegada o no. Tu mateix ho pots endevinar”, diu amb un somriure. Quan Francesc
Brugué va prendre la decisió
ferma de tornar a casa, al consolat de Perpinyà no li van posar
traves perquè no tenia delictes
«El meu pare es va
de sang. Es va haver de sotmetre
estar vuit o nou
a un judici militar i se li van deanys a Palau del
manar quinze anys de reclusió
Vidre. La mare i jo
temporal, però finalment van
indultar-lo. “Les causes militars,
érem a Mollet. Tots
quan no hi havia delictes de
els refugiats venien
sang, tenien l’objectiu d’atealgun cop, d’amagat,
morir la gent, que tothom
a veure els seus
s’estigués quiet”, afirma Josep
familiars. No et diré si
Brugué, que en la seva primera
legislatura com a alcalde va
el meu pare va venir
encapçalar una candidatura inalguna vegada o no.
dependent en què hi havia sinTu mateix ho pots
dicalistes, membres del PSUC i
endevinar.»
fins i tot fills de franquistes.

Per evitar que el detinguessin, Brugué va travessar la frontera i, després d’una breu estada al
camp de refugiats d’Argelers, es va poder instal·lar
a Palau del Vidre, a la riba dreta del Tet, gràcies a
uns parents que van reclamar-lo. “Feia anys que hi
vivia un cosí seu, de Cornellà del Terri, que tenia
camps d’arbres fruiters i treballava directament
amb el Mercat Central de París”, explica Josep
Brugué. A l’època del govern col·laboracionista
de Vichy (1940-1944), els alemanys es van endur
el seu pare de Palau del Vidre i van portar-lo a
Perpinyà. “El seu destí hauria pogut ser pujar a
un vagó de càrrega i anar a parar a un camp de
treballs forçats, com a mà d’obra barata. Però a
Perpinyà, quan se l’enduien, va veure una porta
oberta i una escala i se n’hi va anar corrents; va
pujar a dalt de tot i es va amagar almenys una
hora. Després va tornar a cal seu cosí. No el van
buscar i s’hi va poder quedar”, diu Josep Brugué.
“El meu pare es va estar vuit o nou anys a Palau
del Vidre. La mare i jo érem a Mollet. Tots els re-

Josep Brugué Adroher, fill d’en Xicu de Ca les Noies
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LA VOLADURA DEL PONT I ELS
BLOCS DE PEDRA DE CAN FERMÍ
L’entrada de les tropes franquistes a Sant Joan de
Mollet, el 7 de febrer de 1939, no es va produir
sense entrebancs. Per tal d’endarrerir-ne l’accés,
es va procedir a la voladura del pont que salvava
el pas de la riera de les Fontanes, aleshores amb
molt més cabal que no pas avui. La memòria
oral diu que els pilars van aguantar, però que
van desaparèixer completament tant la volta
com els laterals de seguretat. Alguns fragments
van anar a parar ben lluny: al solar situat entre la
via del tren i l’actual carretera de la Bisbal.
Els laterals de seguretat eren fets amb blocs de
pedra de gran volum i molt de pes. La voladura
els va fer saltar pels aires i, juntament amb la
runa del pont, van ajudar a bloquejar el pas dels
insurrectes i dels vehicles rodats.
Pedra amb la inscripció “Reinando Doña Isabel Segunda
Año de 1856” i bloc que hauria estat en un dels extrems del
lateral de seguretat. Avui a Can Fermí

Alguns blocs, més o menys fragmentaris, van
anar a parar a diferents propietats privades de
la rodalia; és el cas de Can Fermí, on encara se’n
conserven tres. La mestressa de la casa, Neus
Salvans (neta del Fermí Salvans documentat
a l’article), ha sentit explicar sempre que en el
moment de l’explosió el forrellat de grans dimensions que s’utilitzava per tancar la porta
principal s’obria i es tancava tot sol a causa de
l’ona expansiva. Can Fermí té accés directe a la
riera. S’hi pot apreciar encara el baixant que comunicava el pont amb el curs d’aigua, que servia
de safareig públic.
La riera passa entre Can Fermí i Can Cusí. Bartomeu Martí, de Can Cusí, explica que el seu
pare era a la guerra i a la casa hi vivien, aleshores,
la padrina i la tia. Van demanar que els avisessin
abans de fer explotar el pont, per poder-ne sortir
a temps. L’explosió va esquerdar tant la volta de
l’entrada com la de la planta superior.
David Guixeras i Miquel Parramon

David Guixeras
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R E P O R TAT G E

RECULL (1936-1938)

Mollet a la premsa
de Girona
DEL DIARI DE GIRONA, L’AUTONOMISTA I FRONT

[27/2/1936]

[22/8/1936]

Diari de Girona d’Avisos i Notícies (núm. 47). Article
relatiu a les “primeres flamarades d’odi contingut”,
que cal ofegar de seguida. “Cal fer una crida al
seny per tal d’evitar incidents promoguts per
gent insolvent de les organitzacions d’extrema
esquerra, entre les quals —s’ha comprovat— n’hi
ha molts que no són del país.” S’han registrat “incidents lamentables” a Fornells, Fortianell i Sant
Joan de Mollet i “s’han cursat anònims amenaçant
de mort a diversos veïns de la Bisbal, Sant Jordi
Desvalls, etc. El poble no pot viure en un estat de
protesta permanent, i les autoritats no ho han de
permetre”.

L’Autonomista. Diari Federalista Republicà i d’Avisos
i Notícies (núm. 9941). Constitució del “Comitè
Comarcal Pro Acèquia Vinyals”. Confiscació de la
séquia Vinyals. Reunió a Bordils el 17/8, al local
del Sindicat de Treballadors de la Terra, dels representants de l’Ajuntament i dels comitès antifeixistes de Celrà, Juià, Bordils, Sant Martí Vell,
Madremanya i Sant Joan de Mollet (Francesc
Moné i Francesc Brugué).
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[15/9/1936]

[15/2/1937]

L’Autonomista (núm. 9961). A la mateixa pàgina,
“Subscripció en pro Milícies antifeixistes i orfes
de les víctimes que està ocasionant la lluita de la
nostra terra en defensa de la Llibertat i de la Democràcia” i “Subscripció pro Hospitals de Sang”.
El Comitè Antifeixista de Sant Joan de Mollet col·
labora en aquesta segona amb 452,25 pessetes.

L’Autonomista (núm. 10092). “El caporal de
l’exèrcit popular, company Jaume Grau Mayol, fa
a mans de l’Alcaldia una cartilla militar a nom de
Pere Oliver Puig, natural de Sant Joan de Mollet,
i una inscripció militar del mateix, signada per
l’Ajuntament de Madremanya.”

[14/10/1936]
L’Autonomista (núm. 9985). El dia 18/10, “al poble
de Mollet de Ter ans Sant Joan de Mollet”, hi haurà
una “gran festa a benefici dels Hospitals de Sang,
organitzada pels elements esquerristes d’aquella
població”. S’anuncia la presència del comissari de
Presidència de la Generalitat, “ciutadà M. Jordi
Frigola”, i del delegat d’Ordre Públic, “ciutadà
Amadeu Oliva”.

[9/11/1936]
L’Autonomista (núm. 10007). Referència a l’acord
de canviar el nom del poble, pres el dissabte anterior, 7/11: de Sant Joan de Mollet a Mollet de
Ter.
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[15/4/1937]
L’Autonomista (núm. 10136). Circular de la Junta
de Classificació i Revisió de Girona. Article 217 del
reglament de Reclutament i Reemplaçament de
l’Exèrcit. Judici de revisió: els ajuntaments han de
trametre a la Junta l’expedient general de lleves.

[26/7/1937]
Front. Òrgan del PSU de Catalunya i portaveu de
la UGT (núm. 231). El president del Consell Municipal de Mollet de Ter ha estat rebut al seu despatx
oficial pel comissari delegat de la Generalitat.

[14/10/1937]

[17/12/1937]

L’Autonomista (núm. 10290). Trenta-tres canvis de
noms de municipis de les comarques de Girona,
aprovats per la Generalitat. Sant Joan de Mollet
passa a ser Mollet de Ter.

Front (núm. 354). Mollet de Ter, entre els pobles
on s’hauran d’elegir noves juntes dels sindicats
agrícoles.

[4/11/1937]
L’Autonomista (núm. 10308). L’Ajuntament de
Mollet de Ter s’ha constituït amb set regidors
d’ERC, tres de la CNT i un de la Unió de Rabassaires. L’alcalde és Miquel Albó, d’ERC.

[22/11/1937]
L’Autonomista (núm. 10323). Comissió de Responsabilitats de la Generalitat de Catalunya.
Expedient sobre declaració de responsabilitats
contra Bonaventura Vinyals i Font, de Flaçà, veí de
Girona. L’Ajuntament de Flaçà li havia expropiat
les finques per abandonament. Testimonis de
Flaçà, Mollet de Ter, Bordils i Celrà donen fe “que
[Vinyals] no havia intervingut ni poc ni molt en el
moviment subversiu” i que “no se li coneixia cap
activitat política” més enllà de votar la Lliga Catalana. Vinyals obté l’absolució per unanimitat i
queda sense efecte la confiscació dels béns.

[5/3/1938]
Front (núm. 419). Actes públics d’informació a
Mollet, Flaçà, Bordils… “que prometen ésser un
formidable reflex dels sentiments populars”.

[7/4/1938]
Front (núm. 448). Assemblea del Ple de Vegueria
de Girona del Socors Roig de Catalunya, amb
nombroses representacions d’entitats polítiques
i sindicals de les comarques. Entre els assistents,
el Sindicat Agrícola i el Comitè Local del SRI de
Mollet de Ter. Constitució d’un Nou Comitè de Vegueria.
David Guixeras Olivet

Agraeixo a Rut Geli, arqueòloga i veïna de
Sant Joan de Mollet, que em fes arribar el
recull de premsa amb els articles digitalitzats
que resumeixo en aquestes pàgines.
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EL CAS DE CELRÀ

Els bitllets locals
durant la Guerra Civil
Un problema que va ser difícil de
resoldre durant els primers mesos de
la Guerra Civil va ser la desaparició
de la moneda fragmentària o xavalla.
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La població, per la inseguretat que generen les
guerres, va acaparar les monedes fetes amb metalls nobles (plata), que a Espanya n’hi havia en
circulació amb valors de 0,5, 1, 2 i 5 pessetes. Però
el govern republicà també hi va ajudar, ja que el
13 d’octubre de 1936 ordenà la retirada de totes
les monedes de plata per ingressar-les al Banc
d’Espanya i així poder donar una garantia als seus
crèdits.

Per compensar aquesta mancança, va posar en circulació uns Certificados de Plata, amb valors de 5
i 10 pessetes, que tampoc van solucionar la falta
de moneda fraccionària. Aquests valors estaven
preparats des del 1935, per substituir la moneda
monàrquica que hi havia en circulació.
La desaparició de les altres monedes existents, de
coure i ferro, la va causar el fet que es van emprar
per fabricar material bèl·lic.
La Generalitat de Catalunya també va voler solucionar el problema emetent una moneda pròpia.
El govern republicà només va deixar emetre bitllets amb valors de 2,5, 5 i 10 pessetes, que es
posaren en circulació al desembre del 1936. Però
això no va solucionar el problema, ja que els valors
emesos eren massa alts.

En el ple de l’Ajuntament del 17 de març de 1938
s’acorda procedir a la retirada dels vals editats per
l’Ajuntament i reintegrar l’import als seus posseïdors amb moneda de l’Estat.
Però la realitat va ser que van circular fins al final
del 1938, perquè els valors que havia posat en circulació el govern republicà eren insuficients. Per
compensar aquesta mancança, l’Estat va posar
en circulació segells moneda, que consistien en
cartons circulars que portaven enganxats diferents segells de correus.
Montse Morales Palé
Taller d’Història de Celrà

La mancança obligà molts comerciants a emetre
vals, papers, cartons, etc. en els quals s’anotava el
valor del canvi que s’havia de tornar. També van
seguir aquesta pràctica sindicats, entitats, partits
polítics, etc. També molts ajuntaments van emetre
vals de curs legal i obligatori en el municipi corresponent. Aquests vals eren canviables als ajuntaments per moneda legal en circulació de l’Estat
o de la Generalitat.
L’Ajuntament de Celrà, en la sessió del 13 de juny de
1937, acorda fer una emissió de vals d’ús obligatori
a la població «per l’import de quatre mil pessetes
en vals d’una pesseta i de dues mil pessetes en vals
de cinquanta cèntims degudament assenyalats
les dos clases de sèrie A i numerat del número 1
al 4.000, les dues clases. Que aquests vals siguin
canviats a la seva presentació en la caixa municipal
per una moneda legal del Banc d’Espanya i retirats de la circulació tant pronte sigui lliurada pel
govern Central o de la Generalitat la moneda divisionària convenient i que pel crèdit corresponent a
l’import dels esmentats vals, reservar l’import dels
mateixos a la Caixa d’Estalvis de la Generalitat de
Catalunya del compte d’estalvis que hi te aquest
ajuntament».
El govern republicà, amb els decrets del 8 de
gener i del 25 de febrer de 1938, en prohibeix la
circulació i n’ordena la retirada. En la circular de
l’11 de maig de 1938 es diu que se sancionarà els
que encara utilitzin aquests vals com a moneda
de pagament.
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M A N U E L CO LO M E R PA LO L

Pilot republicà i
celranenc oblidat
Manuel Colomer Palol va néixer a
Celrà el 12 de febrer de 1919. Fill
d’un treballador de la companyia del
ferrocarril MZA, vivia en una casa de
l’actual placeta de l’Estatut.
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Va assistir a l’escola pública de Celrà i el 1936 es va
traslladar a Terrassa per aprendre l’ofici de mecànic,
on el va sorprendre l’inici de la Guerra Civil espanyola.
Al març del 1937 ingressà com a alumne a l’Escola
d’Aviació. El segon trimestre d’aquell any va ser destinat a l’antiga URSS per fer-hi un curs de pilot, amb
la segona promoció de pilots que s’enviaven a Kirovabad, avui Gandja (Azerbaidjan).

En el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional
del 9 de març de 1938 se li concedeix el títol de pilot
militar amb el grau de sergent de l’Arma d’Aviació,
amb antiguitat del 25 de gener de 1938.
Retornat a Espanya com a pilot del bombarder SB-2,
Katiuska, fou destinat a l’escola de polimotors de la
4a Esquadrilla del Grup 24. El seu últim destí va ser
Sisante (Conca).
Vaig poder tenir una relació epistolar amb ell i en
una de les cartes em va comentar una anècdota
viscuda durant la guerra que dono a conèixer en la
imatge que adjunto.
Acabada la Guerra Civil, va ser jutjat per rebel·lió militar: causa 778, amb sobreseïment el 1939.
Es traslladà a viure a Sabadell i la seva afició a l’aviació
feu que es fes membre de l’Aeroclub de Sabadell.
Va publicar diversos articles sobre aeronàutica a la
seva revista, titulada Aviación. En aquest aeròdrom

va fer el curs de pilot privat, obviant la seva condició
d’expilot republicà. La seva afició per tot el que feia
referència al món aeronàutic el va animar a publicar
un manual d’aviació, que explica, en 46 pàgines, els
elements més importants que han de conèixer els
futurs pilots. Va ser editat per l’Aeroclub de Sabadell
el 1953.
Podem resumir la seva afició a volar amb unes paraules que va escriure en la introducció del seu
llibre: «[…] nada he encontrado en mi vida, tan
agradable ni tan sublime, como aprender a volar. Y,
mientras viva, conservaré el recuerdo de aquellos
días, aquel reflejo de mis primeros pasos por el anchuroso camino de los pájaros».
Va morir a Sabadell el 15 d’octubre de 1999.
Artemi Rossell Ferrer
Taller d’Història de Celrà
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RADIOGRAFIES

Jordi Martí de Bordils
Pilar Costa de Flaçà

4646

R E T R AT S D E M A R T Í N A V A R R O

Modesta Sais i Carmen Vilà de Bordils
Robert Planas de Celrà
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R E P O R TAT G E

U N V E Ï N AT A M B M O LTA H I S T Ò R I A

Històries de
Farreres
Farreres és un veïnat de Flaçà situat a
la part més muntanyosa del municipi. És un lloc tranquil, amb un excel·
lent paisatge i unes vistes realment
boniques. Urbanísticament, ha sofert
en general pocs canvis i manté viva
la seva essència. El fet de ser un lloc
amb pocs habitants no impedeix
que en surtin històries de la Guerra prou interessants per poder fer
aquest article.

A l’època de la Guerra, Farreres era molt més concorregut que no pas ara. Era un lloc molt més de pas
i els soldats, molts cops afamats i cansats, anaven a
les cases. El camí que va des de Flaçà cap a Foixà i
que passa pel costat d’aquest veïnat era molt més
transitat que avui en dia, i a més ben a prop, a la
torre de Can Vinyals, hi havia un destacament militar que custodiava el proper pont Eiffel sobre el riu
Ter, bombardejat sovint durant el conflicte armat. A
més, a Flaçà coexistien les dues estacions de tren:
la del tren petit i la de França, amb el trànsit de persones i mercaderies que aquest fet suposava.
Segons sembla, era millor tenir sempre a punt
menjar o alguna moneda, així la tropa no s’ho
agafava pel seu compte i tothom estava més
tranquil. Tenir coses de valor en una casa tenia

Veïnat de Farreres. Foto de Josep Pagès
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sempre un gran risc. A més dels soldats, altres visitants eren la gent de ciutat. En l’entorn urbà, moltes
vegades escassejava el menjar i la Guerra havia
portat carestia en els subministraments. Per tant,
calia anar als pobles a buscar aliments i, sobretot,
canviar una cosa per l’altra sense diners pel mig. Era
l’època de l’estraperlo i de la supervivència en majúscules.
A Farreres hi vivia més gent en aquell moment que
no pas ara, ja que era una població més estable i no
tan estacional com en l’actualitat. Dit això, podem
dir que hi vivien persones d’ideologia diferent i que
hi van conviure sense dificultats i en relativa harmonia. D’aquí surt la primera història de Farreres
durant la Guerra Civil, sobre com un grup de veïns
va amagar la Mare de Déu de Farreres. Un grup
de persones estaven d’acord a protegir aquest bé.
Idees diferents i vicissituds de l’època es van poder
superar per tal d’aconseguir un objectiu comú: protegir un patrimoni comú. Un excel·lent acord i un
exemple d’entesa a seguir.
On es va amagar realment? L’Eduard Baulida ho
explica en l’article sobre el veïnat i molts del seus
aspectes publicat en aquesta mateixa revista, de
lectura recomanada per als que no l’hàgiu llegit,
i diu que fou en un dels sis masos existents a Farreres. Sobre quin mas en concret, haig de dir que
m’han arribat diverses versions i no em decantaré
per escriure’n cap. Possiblement va tenir diversos
emplaçaments, i algú també diu que potser un seria
el pou de glaç, o també un paller proper. Deixaré
que es mantingui el secret sobre el tema. Ben mirat,
mantenir una mica el misteri i no voler pronunciar-se sobre determinats temes del passat és del tot
respectable i no fa mal, ans al contrari, a aquesta
història. Sigui com sigui, va sobreviure a les vicissituds de la Guerra i després va tornar al seu altar, i
avui està exposada al Museu d’Art de Girona.
L’ermita, edificada al segle XVI, amb una inscripció
que diu que és del 1567, disposa d’una sola nau
amb un campanar de cadireta, que va mantenir una
campana per avisar la població en cas d’incendi,
igual que l’ermita de Sant Fermí. Durant aquells anys
les campanes eren destruïdes per poder-les fondre.
Aquesta campana va ser traslladada posteriorment
a l’església de Sant Cebrià de Flaçà, on actualment
toca els quarts i les hores. Els bancs actuals provenen de l’església de Sant Cebrià. Durant la guerra

Ermita de la Mare de Déu de l’Esperança. Foto de Josep Pagès

es van cremar tots, i l’any 1939 es van comprar de
nous, destinant-ne uns quants a l’ermita de Farreres.
En la següent història de Farreres també hi trobarem l’amistat i la solidaritat, com en la primera,
i aquest cop amb nom i cognoms. El segon fill de
Can Perich de Farreres, Josep Perich Martí, va anar a
fer el servei militar a Àfrica, possiblement al Marroc
espanyol. Com era habitual amb els soldats que
anaven a les colònies, no va poder tornar de permís
i, un cop acabada la mili, va tornar a Flaçà, es va
casar i ja va topar amb la Guerra. Tot seguit. Era fill
de vídua i no se’n va poder escapar, ja que només
ho aconseguien els fills més grans. Va ser destinat a
les Borges Blanques. Des d’allà va enviar una carta
en la qual explicava la pèssima situació que vivia.
Feia fred, no tenien roba d’abric i molts no tenien ni
sabates. La família va reaccionar de manera espectacular i va decidir portar-li tot el que necessitava
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caminant per les vies del tren. Realment sorprenent.
El viatge va durar setmanes i la família es va poder
retrobar i millorar la situació del fill.
La Guerra continuava i de sobte tot es va complicar
per al nostre protagonista, que va ser fet presoner
un temps després. Des de feia uns quants dies ja
no rebien cartes seves i tot feia pensar el pitjor. Va
quedar presoner en un forat sense aigua ni menjar.
La mort se li acostava, fins que va aparèixer l’altre
protagonista d’aquesta història: el cuiner militar del
bàndol contrari Mario López, natural del poble aragonès de Tabuenca, a la província de Saragossa. Des
de la cuina de la caserna, situada prop de la batalla
de l’Ebre, li portava aliments i begudes d’amagat.
Amb tota seguretat, li va salvar la vida.

Josep Perich Martí

Des d’aquell moment sorgí una amistat inexpugnable entre ells i, un cop acabada la Guerra, es van
anar escrivint cartes. Uns quants anys després, la
zona de Barcelona i rodalia creixia industrialment i
s’hi oferien molts llocs de treball. Un d’aquests llocs
va ser per a en Mario. S’acabava la relació epistolar
i en començava una de real compartint vacances a
Flaçà. Com a treballador del tèxtil, sempre portava
mostres de regal, que eren molt ben rebudes i apreciades en temps de carestia. A més dels continus
viatges, l’aparició del telèfon va reforçar encara més
els llaços, i la seva relació es va convertir gairebé
en fraternal. Com a anècdota, podem dir que anys
després van arribar a ser família, amb el matrimoni
dels seus fills respectius. Els durs moments viscuts i
la gran sort d’haver pogut sobreviure junts els van
marcar ja per sempre.
Dues històries de Farreres amb un nexe comú, la
Mare de Déu de l’Esperança. En Josep Perich Martí
va prometre que, si tornava de la Guerra, oferiria
una missa a la seva Mare de Déu cada dilluns de
Pasqua. Aquesta missa se segueix celebrant actualment cada any a l’ermita. Aquesta celebració continua mantenint el record d’unes vivències sorgides
d’un veïnat de la nostra llera del Ter en què crec que
es projecten amb força dos valors universals: la solidaritat i la tolerància. Un gran mèrit en temps de
guerra, molt per aprendre, grans exemples a seguir.
Miquel Terradez

Mare de Déu de l’Esperança. Museu d’Art de Girona
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R O D A M O N SABINA CALLEJA BALLBÉ I ÀNGELA GONZÁLEZ CENTELLES

L’Àngela i la Sabina. Fotografia de Martí Navarro

Desenterrant el passat
PER SABER ON ANEM, CAL SABER D’ON VENIM
D’estudiar d’on venim, se n’ocupen
moltes disciplines, però potser la
més insistent i precisa de totes és
l’arqueologia. Així doncs, les dues
protagonistes d’aquest «Rodamon»
són dues arqueòlogues de la llera
que, per diversos motius, s’han vist
empeses a excavar dins i fora de
Catalunya.

La Sabina Calleja Ballbé és una arqueòloga llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i
especialitzada en arqueologia ibèrica i romana. La
seva cara és ben visible a la zona, perquè, a banda
d’excavar, també treballava al bar l’Escola de la Pera.
És filla de Mataró, però ja de ben petita tenia relació
amb aquest poble baix-empordanès del qual es va
acabar enamorant i on ara viu des de ja fa una bona
temporada.
L’Àngela González Centelles, tot i residir actualment
a Barcelona, s’ha passat gairebé tota la vida a Sant
Llorenç de les Arenes. La seva passió per l’arqueologia la va portar a ser arqueòloga avant la lettre, ja
que primer es va dedicar a excavar i després es va
llicenciar en Arqueologia per la Universitat de Barcelona. També té un màster en Identitat Europea
Medieval a través de la Universitat de Lleida i, ac-
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tualment, està fent la tesi doctoral
titulada: «Estudi Regional del poblament rural a les antigues seus
episcopals de Girona i Empúries».

Les ganes d’aventura
i conèixer món les
han portat a excavar
a diferents llocs
d’Europa i del nord
d’Àfrica.

Les ganes d’aventura i conèixer
món les han portat a excavar a
diferents llocs d’Europa i del nord
de l’Àfrica. La Sabina, per exemple,
va gaudir d’unes pràctiques a Tunísia, a la ciutat de Zama, experiència que va canalitzar a través d’una assignatura
de llengua fenícia que feia mentre estudiava a la
universitat. Ella i tres alumnes més van tenir la sort
de gaudir de tres setmanes de pràctiques arqueològiques al nord d’Àfrica. La vivència va ser molt
interessant, ja que van compartir excavacions amb
arqueòlegs tunisians amb els quals van poder anar
descobrint restes que anaven des de l’antiguitat fins
a l’època d’ocupació romana o l’actualitat.
La vida en aquestes campanyes és força dura, ja
que els allotjaments solen ser en cases comunes
on es comparteix tot i les jornades de treball tendeixen a ser maratonianes. Es comença a excavar
ben d’hora per evitar les altes temperatures del dia,
es dina i, a la tarda, es fa inventari de la ceràmica
i dels altres materials que s’hagin pogut descobrir

La Sabina excavant a Tunísia, estiu 2004
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al llarg de l’excavació. Gairebé no
hi ha temps ni per fer turisme.
Tot això sumat al fet que els desplaçaments s’han de fer amb un
cotxe 4x4, pel fet d’estar al mig del
desert, va suposar que sortissin
molt poc de la zona d’excavacions.

La Sabina va anar a excavar a Tunísia el 2004, quan la situació era
més estable que en l’actualitat,
però, no obstant això, els arqueòlegs que treballen
fora d’Europa sempre estan exposats a més perills
que no els que ho fan en zones i països més segurs.
Aventurar-se en un país ignot i viure mil i un perills
ens fa pensar més aviat en Indiana Jones que no pas
en arqueòlegs de veritat. Però tot i que excavar fora
comporta una sèrie de riscos afegits, els més habituals són els mateixos a tot arreu: la lumbàlgia per
carregar massa un carretó, l’esquena cremada pel
sol o les vies respiratòries obstruïdes per la pols.
No obstant això, també hi ha altres problemes, com
la dificultat per establir diàleg amb persones de
diferents procedències i llengües o, fins i tot, problemes relacionats amb les prohibicions religioses.
L’alcohol a l’islam està prohibit i, per tant, la simple
tinença d’una cervesa podria provocar malentesos

o complicacions amb les autoritats o amb els mateixos arqueòlegs autòctons.
El millor de les experiències en
excavacions són les relacions humanes que se’n deriven, i així fou
com l’Àngela va anar a parar a
una excavació a Croàcia. Tot treballant a l’antic poblat de Sidillà,
va conèixer la Jelena Behaim, una
noia croata que, a través d’una
col·laboració amb un grup europeu que estudia el cristianisme
a tot Europa, va acabar excavant
a Foixà. Gràcies a la bona entesa
amb la Jelena, l’Àngela va poder
anar a excavar a Croàcia, concretament a la península d’Ístria, just
davant de la costa veneciana i
tocant a la frontera amb Eslovènia.

S’ha confirmat la
localització de més
d’un centenar de
fosses de les 509
que hi ha arreu del
Principat i també
s’ha actuat en una
quarantena d’indrets,
la qual cosa ha
permès recuperar les
restes de 341 víctimes
de la Guerra. I s’ha
determinat la identitat
de 8 d’aquestes
persones.

El jaciment en qüestió era a Guran, molt a prop de
la bonica població costanera de Pula. Croàcia, tot
i ser un dels països balcànics més desenvolupats,
encara té molt de patrimoni sota terra i la cruenta
guerra que va passar minva les possibilitats econòmiques del país per dedicar a l’arqueologia. Així
doncs, la gran majoria de jaciments estan encara en
processos molt inicials d’excavació. No obstant això,
de mica en mica es va creant xarxa internacional i
nacional per treure a la llum moltes d’aquestes joies
que encara queden soterrades. Per exemple, al jaciment de Guran s’està delimitant tota una antiga
ciutat erigida de nova planta per l’emperador Carlemany.

dotes al voltant de persones que,
un cop els professionals deixen
els jaciments per anar a descansar
o dormir, es passen la nit cercant
monedes o objectes de valor de
manera que, l’endemà, es troben
forats a la zona, fets pels mateixos
saquejadors. Fins i tot hi ha casos
de robatoris de cadàvers. La manipulació que fan del terreny sense
cap ordre ni estudi fa que les
cales, els nivells i els estrats es modifiquin i es perdi una informació
molt valuosa per datar i entendre
tota l’excavació.

Avui en dia, la feina d’arqueòleg
està en boca de tothom gràcies a
les noves directrius al voltant de les
excavacions de les fosses comunes
de la Guerra Civil espanyola. Les
dues arqueòlogues m’expliquen que s’ha creat un
cens de familiars de persones desaparegudes durant
la Guerra Civil, i que s’ha iniciat un pla de fosses i un

És així doncs com, de mica en mica i posant en comú
els coneixements de totes les zones excavades,
s’obté un mètode científic que posa llum sobre les
ombres del passat, ja que moltes vegades l’única
manera que tenim d’interpretar-lo d’una manera
encertada i no manipulada és obrint la terra i mirant
directament el que hi ha. Les fonts escrites poden
enganyar, manipular o fins i tot equivocar-se, però
l’arqueologia no ens enganya, ens diu exactament
el que hi havia, ens mostra la veritat paralitzada en
un moment concret.
És per això que és tan important ésser conscients
de la necessitat de no manipulació dels jaciments
trobats. Totes dues arqueòlogues expliquen anèc-

L’Àngela excavant a Santa Coloma d’Àger (Lleida)
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programa d’identificació genètica
de la Generalitat des del 2017.

L’arqueologia
no menteix i
només excavant
aconseguirem saber la
veritat del passat.

Des que es va iniciar aquest pla,
s’ha confirmat la localització de
més d’un centenar de fosses de les
509 que hi ha arreu del Principat
i s’ha actuat en una quarantena
d’indrets, la qual cosa ha permès
recuperar les restes de 341 víctimes de la guerra. De moment, només s’ha determinat la identitat de 8 de totes aquestes persones.

El gran problema rau en la falta de documentació. No hi ha llistes amb els noms dels soldats ni
tampoc dels seus desplaçaments. Això fa molt difícil la tasca d’identificar els morts, de manera que la
identificació genètica és un dels pocs recursos que
queden. Per això és imprescindible que els familiars
de les víctimes desaparegudes s’inscriguin al cens,
on actualment ja consten gairebé uns 6.000 noms.
A la zona de la llera del Ter tenim constància de la
fossa comuna del cementiri vell de Sant Julià de
Ramis, a tocar de l’església dels Sants Metges, on
s’han trobat dos cadàvers. Cal recordar que la muntanya de Sant Julià és un enclavament estratègic i
que al segle XIX s’hi va edificar una fortificació militar que va perdurar fins a l’època franquista. Durant
els anys de la Guerra Civil, s’hi van empresonar i afusellar diversos militars alçats contra la República i el
mateix recinte va ser utilitzat com a presó per part
de les autoritats franquistes.
Tal com es conserva al diari oficial de l’exèrcit rebel,
Sant Julià de Ramis fou ocupada per les tropes
franquistes el 7 de febrer de 1939, i també hi ha
constància que s’hi produïren combats durant les
darreres jornades de la guerra.
L’estudi antropològic fet durant les excavacions dutes
a terme el 2011 al cementiri vell de Sant Julià de Ramis
ens diu que aparegueren dos cossos que, a diferència
de la resta, estaven disposats de manera que s’apreciava
clarament que havien estat abocats sense cap mena
de mirament. A més a més, associades als dos difunts,
es localitzaren restes molt malmeses de tela d’uniformes, sivelles de ferro, restes del calçat i cremalleres.
D’aquestes dues inhumacions localitzades dins el cementiri vell no hi ha cap registre documental, però
pel context com han estat trobades són susceptibles
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d’haver estat enterrades durant el
període corresponent a la Guerra
Civil espanyola. Tal com es pot llegir
en l’informe de les excavacions:1
«en cap dels dos casos es pot determinar la causa de la mort a través
de les restes òssies, ja que no presenten cap traumatisme visible. De
totes maneres, en extreure un dels
dos esquelets, entre la terra de la
zona de les costelles es va trobar el que podria ser una
bala i, per tant, la causa de la seva mort, tot i que no ha
deixat cap marca a les mateixes costelles».
Cal tenir present que les tensions entre veïns van
provocar venjances i enfrontaments entre els dos
bàndols. Avui en dia hi ha molta gent que prefereix
no remoure el passat i deixar les coses tal com estan.
Tanmateix, algunes de les persones que han aconseguit identificar els familiars perduts expressen que
retornar la dignitat als seus avantpassats els dona
una gran pau i descans, ja que saben que les seves
restes descansen allà on toca i no en fosses comunes.
S’han trobat fosses comunes de tots dos bàndols, però
cal matisar que el bàndol nacional tenia un codi ètic
d’enterrament diferent que el republicà. El codi franquista per sepultar el que anomenaven les «víctimes
de la revolució marxista» era molt estricte: preveia arrenglerar bé els cossos, identificar-los, no barrejar-los
mai amb els enemics i delimitar bé l’espai, de manera
que pogués ser considerat terra sagrada.
La restitució de la dignitat és un llarg procés en el
qual és necessària la participació de tothom que
tingui algun tipus d’informació relacionada amb
la tragèdia civil que va patir el país entre el 1936 i
el 1939, sobre la qual durant massa dècades va estendre’s una gruixuda capa de silencis i complicitats
que, encara actualment, no és fàcil d’excavar.
Tant la Sabina com l’Àngela expressen la necessitat
d’excavar per recuperar la memòria històrica, per
conscienciar la població dels errors del passat i per
posar llum a la veritat, ja que, com elles mateixes
diuen, l’arqueologia no menteix i només excavant
aconseguirem saber la veritat del passat!
Pitu Pujol

1 Coromina Bujons, Neus. Informe antropològic de la UE 1210 i 1211 del
jaciment de Sant Julià de Ramis. Campanya d’excavació juliol 2011.

D I E TA R I

LA FUGIDA DEL CAPELLÀ

Dibuix de mossèn Esteve Jou i Parés on es representen els mobles que llançaven balcó avall ca les Monges

Memòries de mossèn
Esteve Jou i Parés
Mn. Esteve Jou fou ecònom de la
parròquia de Bordils des del 1931 fins
al juliol de 1936, quan va haver de
fugir perquè se sentia perseguit i per
por de les «purgues» dels comitès
de guerra que s’havien constituït en
substitució dels càrrecs municipals
que hi havia fins aleshores.

El que llegireu a continuació és la transcripció d’alguns
paràgrafs tal com els va escriure Mn. Esteve Jou en les
seves Memòries d’un gironí, amb algunes faltes ortogràfiques, picats a màquina i amb una visió subjectiva
d’alguns dels fets que va viure a Bordils en aquella
època revolucionària. Les il·lustracions són dibuixos
fets per ell.
1. […] A Bordils les eleccions han transcorregut amb
presagi de tormenta. Han sortit una colla amb
garrots per veure si així els de dreta s’espantaven i
deixaven de votar.
Han passat pel davant de can Quim, el fuster i campaner i que també se dedica a fer baguls dels morts
i li han cridat: —Quim, ja pots començar a fer caixes.
Hauria estat be que els hagués contestat: —Veniu
que us pendré la mida.
Jo he anat a votar ben aviat, havent hagut de
passar per la plaça, on hi ha una pila d’homes,
amb bastons a les mans i movent gran esvalot en
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les discussions. He passat per
mig dels grups que m’han obert
pas sense cap dificultat, havent
parat de moment les baralles
[…] (180)

«S’ha dit que de
l’esglesia del Mercadal
de Girona se han tret
moltes armes i deuen
pensar que les tinc jo. »

2. […] El 19 de juliol celebro la
Sta. Missa com els demés diumenges i els predico l’Evangeli,
pensant que potser serà la
ultima predicació que faci als meus feligresos.
Ens passem tot el dia sense noticies. Els trens no
van. Això fa que corrin tota mena de bulos i que tot
plegat sigui un munt de confusions. No sabem ben
be el que passa […]
Transcorre encara el dilluns amb la mateixa ansietat. Sols Deu sap qué pot passar.
El dimarts ens enterem que a Girona, a Figueras i
fins i tot a Mataró, les guarnicions, al enterar-se
que el general Goded vingut desde Mallorca a Barcelona per posar-se al front de la sublevació, s’ha
rendit…, també se rendeixen quan eren els amos
de tot.
Ara son els amos la xusma, ja que les autoritats han
quedat del tot desplaçades […]
A tots els pobles s’han constituit uns COMITES DE
GUERRA amb tots els poders que ells mateixos
s’han volgut donar. A BORDILS, com no, també s’ha
fet un d’aquests comitès, presidit per el capitost del
6 d’octubre en PERET GASAU, així conegut, si be el
seu nom es Pere Estragó.
No se quins altres formen aquet Comité […]
El nostre Comité ha volgut proporcionar-se un
local que estés be i s’ha fixat en el Convent de les
religioses, a les que jo havia aconsellat de vestir-se
de seglar. Amb molt de seny han sortit totes del
Convent.
Una turba, vinguda de no se d’on, però està clar dirigida per algú d’ací, ho han arreglat destruint tot
lo del Convent, cremant l’altar i les imatges i fins
i tot el piano, que segurament per considerar-lo
una cosa massa burgesa, l’han tirat pel balcó - TOT
BALCO AVALL.
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Jo temo sobretot per la església parroquial, per aixo ben decidit, pujo a
la seu de Comité, en el mateix Ajuntament, per saber quins plans porten.
Ben càndidament penso que respectaran el Temple.

Me diuen que els entregui les claus,
que no pasará pas res, que ja el respectaran, però que ara era propietat del poble i
que si me sembla treure quelcom, ja puc fer-ho. Els
dic que només m’interessa treure el Santíssim, que
no me faig pas il.lusions. Revestit de roquet i amb
llum, porto a casa Nostre Senyor i després entrego
les claus al Comité […]
Vaig sovint a casa de Mn. Pere Plantés per a fer comentaris, com també trovar-hi una companyia, en
aquests moments angustiosos. Me comuniquen
que unes patrulles vingudes de Girona recorren el
poble fent registres. Acordem amb Mn. Pere Plantés
vestir-nos de seglar i així ho faig […] (183-186).
3. […] Un d’aquets dies se presenta a casa una patrulla de control o no se de qué, per fer un registre.
Portan una llista de cases per a registrar, lo que vol
dir que el nostre Comité els hi ha proporcionat.
Diuen que sols venen per a veure si hi ha armes,
que no els interessa res mes.
S’ha dit que de l’esglesia del Mercadal de Girona se
han tret moltes armes i deuen pensar que les tinc
jo. Son valents els del nostre Comité. Cap d’ells s’ha
atrevit a presentar-se, ni tan sols per acompanyar la
dita patrulla. Son mitja dotzena; un de ells he sabut
que es deia Guillamet i que te una botiga de robes
a la Rambla de Girona.
No me deixan moura d’arrant de la porta, custodiat
per un dels milicians, mentres els altres van fent un
minuciós registre per tota la casa.
Deu hi guard que me trovessin una petita pistola
que tinc amagada en el hort i que es regal del meu
germà […]
En acabar el registre m’ensenyan uns cartutxos
vells que han trobat per les golfes i que jo ni sabia
que hi fossin. Eran de Mn. Eduard Trigás de quan
era vicari de Bordils i com que era molt caçador, no

es d’estrenyar que tingués això i molt mes. Se empenyen en que els digui on tinc la escopeta, ja que
han trobat els cartutxos.
Me ha costat qui sap qué de convercer-los que
no existeix l’escopeta i que els cartutxos son sols
trastos vells que no serveixen de res.
Passen una quinzena de dies amb el neguit que
pot suposar-se i amb un interrogant terrible: qué
passarà? […] (191)
4. […] Corren noves d’incendis d’esglesies a molts
pobles i si be a mi em semblava impossible que la
nostra sofreixi aquesta calamitat, no obstant no cal
preveure-ho.
Una tarda una turba de gent forastera vinguda amb
camions recullen les persones que aquí els han indicat, forçant-los a presentar-se a l’Esglesia i ells, en
mig de la gatzara fenomenal, o millor dit infernal,
creman, destrocen tot el que hi ha dintre del temple i
fins s’entrenen disparant les seves armes als ventanals.
L’altar major, amb un retaule fins al sostre, probablement del segle XVII, una veritable joia arqueològica, cau trossejat amb les imatges i tot el demés.
Es cosa rara que a mi no m’han dit res, però sento
desde casa els crits i trets i fressa i no puc fer altra
cosa que encomanar-ho a Deu. Jo penso que potser
seria obligació meva defensar nostre Temple, però
considero que seria un sacrifici inútil.

de mal, no pot pas respondre de les patrulles que
corren a tot arreu, fent disbarats.
El dia dos d’agost decideixo abandonar la parroquia… I acompanyat per altre sacerdot Mn. Joaquim Poch, vaig cap a l’estació a pendre bitllet.
Es diumenge i l’estació està plena de gent, que
acostuma a anar-hi a passejar, al pas dels trens, com
un espectacle […] (194 a 199)
5. […] He sabut que a Bordils ja me tenen per mort.
Diuen que m’han trovat extés per la carretera camí
de Bañolas. I hi ha qui ho asegura. I jo, sense enterar-me. Potser sigui mellor així […]
[…] De lo que me he enterat es que el farmacèutic Sr. Frederic de Carreras de Bordils, instal·lat
a Barcelona, ha desaparegut i se suposa que haurà
sigut portat a alguna de les CHEQUES o portat a
Moncada on haurà caigut assassinat.
Era acèrrim monàrquic i si han fet algun registre a
la seva casa de Bordils, segurament hauran trobat
la mar de periòdics i correspondència comprometedora. Ell se feia i tractava amb tots els alts personatjes de la monarquia i amb tots els militars de mes
alta graduació, de capità general per amunt. No dic
pas que no fos veritat, però ell sabia abultar-ho be.
Vivia a Bordils amb una germana, de mes de setanta anys […] (214)
Xevi Jou

Es veu que es una consigna general de borrar tot
signe religiós.
En un departament que havia servit de galliner,
aprop de la porta hi he enterrat algunes de les coses
litúrgiques, com la Custodia, la Vera Creu, etc. Però
com que tot es conegut, crec que es millor fer-ne
entrega. Ve la brigada municipal a recullir.ho […]
S’anuncia el pas de un tren de voluntaris per anar
cap el front a lluitar contra els «feixistes», que així
anomenen als nacionals. Com que diuen que recullen gent «voluntària» per els pobles on van
passant, per el que pugui ser, amb l’amic Ricard,
sortim cap el Ban, com aquell qui va de pesca […]
El president del Comité me aconsella que marxi del
poble, ja que si be per ell, no ha de passar-me res

Dibuix de mossèn Esteve Jou i Parés on es representa l’església de Bordils en flames
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D I E TA R I

ELS PRIMERS DIES DE LA GUERRA

Memòries de mossèn
Joan Coll i Taberner

Mossèn Joan Coll i Taberner amb uns amics, en una imatge dels anys posteriors a la Guerra Civil

Mossèn Joan Coll era un capellà jove.
Nascut l’any 1905 a Santa Coloma de
Farners, es va fer càrrec de la parròquia de Celrà al principi de la primavera de l’any 1936 per substituir
l’anterior rector, Josep Ramon, que
havia mort feia poc.
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En unes memòries manuscrites redactades anys
més tard (1940), de les quals es feu una posterior
versió mecanografiada l’any 1961 i que portaven
per títol En alas de la fe. Historia de mis días en quince
cárceles, checas y campos de trabajo. Julio de 1936
a enero de 1939, mossèn Coll explica, entre moltes
altres coses, la seva situació personal i la del poble
de Celrà durant el mes de juliol del 1936, en esclatar la Guerra Civil. Gràcies a aquest testimoni de
primera mà, podem conèixer, encara avui, alguns
dels fets que marcaren el poble en els primers dies
del conflicte civil.

«La mateixa nit,

Gràcies a aquest diari sabem que
de festa, sense pressentir encara
la Guàrdia Civil
el dia 18 de juliol mossèn Coll
la tempesta que ben prompte
abandonà el poble,
encara celebrà missa a Celrà, però
s’anava a desencadenar […].
i l’endemà mateix
que, després d’haver amagat els
objectes de valor del temple parL’endemà del 18 de juliol, els esmossèn Coll intentà
roquial, es passà els dies següents
deveniments es precipiten ràpisalvar tots els objectes
dormint d’amagat en diverses
dament. Malgrat tot, mossèn Joan
de valor que es
masies del poble abans de fugir
intentà continuar amb les seves
conservaven al temple
cap a Campdorà. De retorn a Celrà,
obligacions pastorals:
parroquial...»
el Comitè del poble li feu lliurar els
objectes de l’església i li permeté,
Després de l’ofici, al veure el caire
atorgant-li un salconduit, abanque prenen els esdeveniments,
donar el poble fins a Santa Coloma
determinem aplaçar el magde Farners, on vivia la seva família.
nífic festival projectat a l’Ateneu
Residí en aquesta població fins al 3 de gener de 1937,
Celranenc. Quin disgust per a la quitxalla i
quan fou detingut juntament amb nombrosos veïns
joventut innocent i senzilla! Quin neguit i
de la capital selvatana i traslladat i empresonat a
nerviosisme entre els més grans! I tothom,
Montjuïc, a Barcelona. Posteriorment, el dia 11 d’abril
quin pànic!, quina angúnia!, quins pressende 1937 fou traslladat a la Model, a la sisena galeria,
timents! I més, sobretot, al reclamar Comon va conviure amb els més de 300 religiosos i sapanys [el President] per ràdio, una i mil
cerdots que hi havia allí empresonats. Va obtenir la
voltes, que siguin obertes les portes de totes
llibertat al mes de novembre del mateix any, ja que
les farmàcies i establiments benèfics pels inun dels seus germans havia mort al front de guerra.
nombrables ferits que hi ha […].
Es quedà a residir a Barcelona, primer al pis del
doctor Baguñà, amb altres sacerdots, i posteriorment
Al capvespre, en Ricardo Reixach, exemplar
en una pensió del carrer Ample. En mantenir la seva
jove i sempre disposat a servir-me, en nom
activitat pastoral, fou detingut de nou el 19 de març
meu es dirigeix al cuartel de la Guarda Civil.
de 1938 per membres del SIM de Muntaner, 321,
Entrada la nit, el cabo i un numero, atents i
acusat de cooperació amb la Falange, i empresonat
complaents, entren al meu despatx: «Creo que
al vaixell Uruguay. A l’estiu del mateix any treballà en
no pasará nada en Celrà. Son cobardes (moltes
fortificacions de Tivissa, a la Ribera d’Ebre, i posteparaules i pocs fets); de toda manera, como
riorment en diverses obres a Barcelona, on restà fins
medida de precaución, vd. no abra la puerta
a l’acabament de la Guerra, al febrer del 1939.
durante la noche a quién no lleve tricornio»,
em diu el cabo. «Hay tenacidad por ambas
El text que transcrivim cobreix el període comprès
partes. Las fuerzas parecen equilibradas».
entre els dies 17 de juliol de 1936 i 6 d’agost del
Quina raó tenia el cabo. I jo, quina ingenuïtat
mateix any. Al llarg de poc més de vint pàgines,
al pensar-me sempre que seria una cosa curta.
mossèn Coll explica els principals fets ocorreguts
al poble durant aquells dies: l’incendi i espoli dels
La mateixa nit, la Guàrdia Civil abandonà el poble,
objectes de l’església parroquial; les seves, a voltes
i l’endemà mateix mossèn Coll intentà salvar tots
tibants, relacions amb els membres del Comitè
els objectes de valor que es conservaven al temple
local, i, per sobre de tot, les seves impressions perparroquial:
sonals d’una situació que ell creia passatgera, fruit
d’un moment curt i puntual de la història. El pas
El dia 20, dilluns, passo la tarda amb en Ricardo
dels dies, però, i en les seves paraules queda perfec[Reixach] amagant en les complicades voltes
tament reflectit, el feu adonar que realment no era
del temple una casulla de cada color i ornaaixí. Seguidament en presentem alguns fragments:
ments de més valor del ric i nombrós estoc de
la sagristia, ja que era difícil amagar-ho fora per
El dia 17 de juliol celebra la parròquia de
tenir l’església sols una porta de sortida per
Celrà la festa petita, dita vulgarment de Sant
la plaça; hi amagarem també les riques urnes
Hou. La celebràrem solemnement uns quants
de sant Sixt i sant Hou. Les partícules consacompanys de ministeri i tot el poble amb dia
grades, unes quantes en un copó i altres tantes

59

«En previsió de futurs

en una capsa de metall, i
de les Hermanes [Dominiques]»,
esdeveniments,
recoberts dits copó i capsa
em diu la serventa. I afegí: «També
mossèn Joan dormí
el millor que sé, amb purifihan cremat tot el de l’església i del
dues nits al ras, en
cadors i una bossa de viàtic,
local de la FJC. Fora de l’església hi
i panteixant d’emoció, les
havia una gentada…, però tothom
boscos propers a
amaguem en els dos forats
callà! Quan entrà aquí el comitè,
Celrà, i una tercera a
oberts en el presbiteri per
armats, no deixaren entrar a ningú
Can Veray, abans de
sostenir l’escala del momés. Fora, alguns més, foren resdecidir-se a tornar
nument al costat de l’altar
ponsables de fer el registre, buscant
de nou al poble, a la
major, en una bauma del
armes. Em preguntaren si sabia on
fons. «Impossible que trobin
era vostè i els vaig dir que creia que
rectoria...»
res!», pensant sempre inteera a Santa Coloma, a casa seva. Em
riorment que mai arribarien
digueren que no havia de tenir por
als extrems que arribaren.
de ningú i que [creien que] si vostè
Deixàrem, doncs, amagat
havia marxat era que tenia por
el Sant Sagrament i el que poguérem d’ornad’alguna cosa o bé que me’n creia culpable.»
ments, pensant vanament que dintre de poc
Finalment dic a la serventa: «Aneu a dir a un del
ho retornaríem al lloc corresponent.
Comitè que ja som aquí! […]» La serventa els
avisa i em venen tres o quatre personatges mal
El dia 21 de juliol s’inicià amb la fugida de les gergirbats que mai havia vist ni conegut (jo vaig
manes dominiques, que eren les titulars d’una
amb sotana), i em diuen: «Us heu de presentar
escola a la població des del segle XIX. Mossèn Joan,
al Comitè, a la Casa del Poble.» «Està bé, ja
espantat, fugí del poble i es refugià a Can Quintana,
vinc», els contesto, i m’aixeco del meu despatx.
una centenària masia de Celrà:
«Amb això no!, tragueu-vos això que porteu!
(la sotana).» «Això no m’ho trec», els responc.
«Millor que vingui sense això», em diuen més
Abandonen les hermanes el convent… i jo
mansament, «doncs és perillós». «És igual, tant
la rectoria, i portant una sotana guardapols
me fa», els torno a respondre. Em tornen a reamb Nostramo damunt el pit, acompanyat
petir amb insistència que em tregui la sotana.
d’en Ricardo em dirigeixo a can Quintana
I els torno a contestar que no ho faré: «Si he
(poble amunt). Ben aviat arriba a aquesta casa
de venir sense sotana, no vindré.» I, finalment,
l’exemplar fejocista Enric Nebot…, poso el Sanamb sotana passo pels carrers de Celrà, acomtíssim Sagrament damunt la calaixera (a mode
panyat d’aquells tres o quatre armats. Sembla
d’altar improvisat) fent tots ardents pregàries.
que no hi ha ningú; les portes són obertes però
Arriba poc després el campaner Rafelic, el qual
no es veu cap ànima vivent. Al passar davant
em diu, en acte de rectitud i noblesa (i donat
l’església veig les portes tancades i en elles un
que ell té les claus de l’església): «Mossèn Joan,
quadre i una bandera —millor dit un parrac—
l’alcalde em demana les claus de l’església. Què
roja clavada a la porta. A la cantonada de la
he de fer? Les vol perquè el poble així s’amansirà
Casa de la Vila em trobo amb les hermanes,
i no passarà res.» «Doncs doneu-les-hi», vaig
que, pàl·lides i mig rialleres, encara que de
contestar. I m’afegí que durant el mes d’ocpaisà, sembla que venen del que sembla la seu
tubre de 1934, tenint ell les claus de l’església,
del Comitè; això m’anima, encara que no ens
evità que fos incendiada i es profanés, així com
diem res. Davant de la Casa de la Vila hi ha cintambé que ningú prengués mal […].
quanta o seixanta joves armats principalment
En previsió de futurs esdeveniments, mossèn Joan
amb fusells i que deixen anar crits eixordadors;
dormí dues nits al ras, en boscos propers a Celrà, i
al veure’m, però, tots callen. Els capitostos fan
una tercera a Can Veray, abans de decidir-se a tornar
desallotjar l’escala i la sala de l’ajuntament i em
de nou al poble, a la rectoria:
diuen: «Pugeu!» Ja a dalt, són sis o set tot lo
més en aquell saló de sessions, tots del comitè,
Entro a la rectoria i veig el despatx sellat amb una
i un intrús, ex-escolà. Tot són armes, bales i càpfusta clavada als dos batents de la porta. «Ahir
sules o carregadors, i una ràdio funcionant que
vingueren a fer un registre, aquí i al convent
ben prompte fan callar. «Seieu!» Un de vermell
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i fornit, entre altres que volen enraonar-me, finalment em diu: «No ens coneixeu, veritat?» Els
dic: «Em sembla que a algun, sí.» «No, no!», em
responen, «perquè allà on aneu (l’església) no
hi anem pas nosaltres.»
El Comitè provisional que s’havia constituït al poble
entre els dies 19 i 20 de juliol li exigeix l’entrega immediata dels objectes artístics i de valor conservats
a la parròquia:
[…] Per desgràcia, per causa del les festes passades tot ho tenia encara a casa. Però abans de
presentar-me al comitè havia preguntat a la
serventa si la plata es feia malbé amb l’aigua.
Havia tret el lignum crucis de la veracreu i dos
ossets de sant Sixt i sant Hou d’un reliquiari
portàtil de plata i tots aquests objectes els
havia posat dins d’una saca i els havia tirat al
pou-cisterna [de la rectoria], pensant que tot
plegat seria una cosa passatgera. Al veure’m
traït, i per evitar danys inútilment a bones famílies de Celrà, i a mi mateix també per causa
de la meva negativa, i com que segurament
també ho haurien trobat tot, i a més pensant
que Déu Nostre senyor no necessita or ni brillants per ésser servit ni estimat, els diguí: «Bé,
ja us les donaré, doncs […]» Igualment, com a
l’anada, m’acompanyen pels mateixos carrers
deserts de Celrà fins a la rectoria, i amb unes
lleves pesquem la saca i, contents i satisfets,
veient-se rics, s’emporten com gossos famolencs el descarnat os, i robant sacrílegament i
impunement aquells objectes escupen llordament i reneguen de les creences dels seus
avis; i, al veure’ls marxar tan tranquils i satisfets
amb les despulles del crim sacríleg, els compadeixo, perquè no saben el que fan, i fent-se
reos d’un pecat monstruós carreguen ses espatlles amb la maledicció dels d’ultratomba.
Obtingudes les joies, el Comitè local estén a
mossèn Joan Coll i al seu company i amic, el rector
de Campdorà, un salconduit per poder viatjar fins
a Santa Coloma de Farners. Fou el final de l’estada
de mossèn Joan Coll a Celrà, però l’inici d’un llarg
periple que, durant prop de dos anys, el va portar a
estar reclòs en més de 15 presons i camps de treball
d’arreu del país.
Narcís Mª Amich Raurich
Taller d’Història de Celrà

Façana del temple parroquial de Celrà, presidida per la imatge
de sant Feliu, que va ser enderrocada durant els fets del mes de
juliol del 1936. Fotografia de Valentí Fargnoli

Reliquiari de fusta daurada del segle XIX de sant Sixt i sant Hou.
Mossèn Coll intentà amagar-lo el dia 20 de juliol de 1936, però
finalment va ser cremat juntament amb altres elements artístics
provinents del temple parroquial
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L’ O R G A N I T Z A C I Ó P O P U L A R

Relació de voluntaris emesa pel Comitè. Font: Arxiu Històric de Girona, Fons Local de l’Ajuntament de Celrà

Reconstrucció d’una
revolució local
COMITÈ ANTIFEIXISTA DE CELRÀ
El 21 de juliol de l’any 1936 es creava
a Barcelona el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya. Amb
l’aval d’una Generalitat liderada per
Lluís Companys, la seva creació volia
generar un espai de trobada entre
aquelles forces progressistes de caire
institucional i la cada cop més hegemònica CNT, que pel seu caràcter
anarcosindicalista no s’havia integrat
al govern. A l’esquerra catalana li
urgia trobar espais de treball comuns
per organitzar la resistència interna i
al front, i el Comitè Central volia donar resposta a aquesta necessitat.
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Tanmateix, no tot fou tan senzill: durant els tres
mesos d’existència d’aquest Comitè Central es va
viure una pugna constant per la legitimitat de l’ostentació del poder polític. Esquerra Republicana de
Catalunya volia reduir les competències del Comitè
Central per organitzar la lluita al front i defensava el
paper tradicional dels ajuntaments del país, mentre
que la CNT alenava la creació de comitès locals arreu
de Catalunya i ho relatava com el triomf d’autoorganització popular que la seva organització defensava.
Fos com fos, el 21 de juliol es creava aquest Comitè
Central i duia per objectiu gestionar el nou ordre revolucionari i crear equips de control i vigilància.
El cert és que la manera d’actuar en cada localitat fou
molt diversa. Alguns comitès optaren per l’acatament
de la legalitat, altres per actuar al marge d’aquesta, i actuaren de manera coordinada o aïllada respecte a altres
municipis. El Comitè Central tenia problemes per aplicar
una línia d’acció homogènia, i segurament era un reflex
de la transcendència que els comitès locals van suposar:
podríem parlar d’una certa atomització del poder polític

que va fer que en alguns pobles, com
Celrà, els ajuntaments pràcticament
fossin inoperants mentre el Comitè
Local va existir.
Un altre exemple segurament és
que es creu que el Comitè Local
de Milícies Antifeixistes de Celrà
es creà entre el 19 i el 20 de juliol,
uns dies abans de la creació formal
del Comitè Central. Aquest fet
permet qüestionar la verticalitat
del Comitè Central i ens permet
més aviat configurar-ne una visió
com la d’un paraigua que donava
cabuda a multitud d’iniciatives que
es reproduïren arreu del territori
català i que s’adheriren a la central.

No es té coneixement
de la pervivència de
molts dels documents
que segurament
generà (actes de
reunions, materials…).
La majoria
d’informació que
se’n coneix és pels
informes sociopolítics
sobre els veïns que
feren els vencedors
de la Guerra Civil amb
finalitats repressives.

Reconstruir l’activitat política d’un
Comitè Local que, si bé no operava en la clandestinitat,
fou durament reprimit i perseguit un cop el bàndol
franquista guanyà la Guerra Civil no és una tasca senzilla. No es té coneixement de la pervivència de molts
dels documents que segurament generà (actes de reunions, materials…). La majoria d’informació que se’n
coneix és pels informes sociopolítics sobre els veïns
que feren els vencedors de la Guerra Civil amb finalitats repressives.
El primer Comitè de Celrà va existir quinze dies.
Format per obrers, pagesos i sindicalistes, no en
formava part cap membre de l’Ajuntament. De les
accions que organitzà que han transcendit, se’n
pot extreure que no només es van cenyir a l’organització d’activitats relacionades amb el suport logístic i solidari del front de guerra d’Aragó, sinó que
també tenien un marcat caràcter polític que desbordava aquesta línia d’actuació. En aquest sentit,
en destaquen accions com el saqueig de l’església
i la posterior cremada dels seus objectes de culte.
També el registre i la posterior confiscació de béns
del convent de les Germanes Dominiques, de la rectoria o de la Federació de Joves Cristians. Pocs dies
després, el Comitè s’apropiava l’Ateneo Celranense
per transformar-lo en la seva seu principal, així com
també la Casa Col·legi de les Reverendes Mares
Dominiques, la rectoria i la casa propietat de la Sra.
Concepció Cors. S’efectuaren registres en habitatges
particulars relacionats amb sectors conservadors, i
s’expropià el telèfon públic instal·lat a la Casa Calvell,
així com el cotxe del director de La Fàbrica.

En relació amb el suport logístic i
solidari del front, el primer Comitè
va organitzar l’allistament d’onze
homes del municipi com a milicians, d’edat mitjana de 23 anys,
als quals envià cartes d’ànims i de
reconeixement a la seva tasca.

Per donar-se a conèixer al municipi,
el Comitè publicava i repartia bans
com el que s’ha conservat del 10
d’agost de 1936, titulat «Solidaritat,
excels principi». Gràcies a la seva preservació, coneixem que organitzaren
patrulles armades de vigilància al
poble i que, un cop saquejada l’església, aquesta fou utilitzada de
magatzem per fer una col·lecta voluntària per enviar una expedició
d’aprovisionament al front. Es recol·
lectaren 5 tones de conills, gallines, ànecs i patates.

Els arxius oficials no conserven documents que expliquin els motius de la formació del segon Comitè
de Celrà, creat aproximadament a principis d’agost.
Tot i això, el seu tarannà fou continuista respecte al
primer, i els testimonis escrits de l’època ens permeten dibuixar una línia d’acció altament polititzada
que desbordava els marges dibuixats per la Secció
Comarcal del Comitè Central de Barcelona (que limitava l’actuació dels comitès locals a les activitats
relacionades amb el front).
Així queda palès al ban «Poble de Celrà», en què
es fa una lectura del moment sociopolític i s’hi emmarquen diverses actuacions del segon Comitè.
L’inici de la Guerra Civil era vist com una oportunitat
per «fer la revolució i canviar la societat amb els
mitjans que els eren propis». Del segon Comitè, en
coneixem que va imposar multes a persones vinculades als sectors conservadors (gent d’ordre) per castigar els que voluntàriament contribuïen amb una
subvenció mensual als locals de culte municipals,
fent-los pagar diàriament la quantitat que abonaven
mensualment. Emparats per un decret de la Generalitat del 5 d’agost pel qual es decretava l’ocupació
i la confiscació de béns de sospitosos de tenir relacions amb els insurrectes o amb l’Església per transformar-los en espais sindicals o socials, embargaren
la rectoria, habitatges, terres de cultiu i el bosc d’Espolla, entre d’altres. També es va forçar la dimissió
de membres de la Federació de Joves Cristians i es
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van requisar aparells radiofònics i
l’estanc del poble.
Si bé és cert que alguns dels comitès
locals del territori optaren per la violència (en destaca el conegut Comitè
Local d’Orriols), el Comitè de Celrà
no va perpetrar cap assassinat, ans
al contrari, va protegir en diverses
ocasions el poble d’altres comitès en
el seu territori d’actuació. Tot i això,
tretze persones foren assassinades al
Congost sense transcendir qui en va
donar l’ordre. Un celranenc en recollí
els cadàvers del Congost i els dugué
al cementiri municipal en carro.

[...] el Comitè de Celrà
no va perpetrar cap
assassinat, ans al
contrari, va protegir
en diverses ocasions el
poble d’altres comitès
en el seu territori
d’actuació. Tot i això,
tretze persones foren
assassinades al Congost
sense transcendir qui
en va donar l’ordre.

La pugna ja exposada entre la Generalitat de Catalunya
i el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya
arribà a la seva fi quan la primera va instaurar progressivament noves mesures per retornar competències als
ajuntaments. Volien apoderar-los de nou davant d’un
context en què l’atomització del poder polític havia

desembocat en una incapacitat per
part seva de gestionar la majoria de
municipis del territori català.
Un exemple d’aquestes mesures és
l’edicte emès el 22 de juliol per expulsar dels ajuntaments tots aquells
regidors que no fossin de partits
membres del Front Popular, però que
permetia a les organitzacions obreres
i sindicals formar-ne part si així ho
decidien. La captació de molts dels
lideratges locals als ajuntaments va
inutilitzar políticament la majoria de
comitès locals, fet que, sumat a la divisió interna de l’anarcosindicalisme
català, va debilitar internament la CNT.

La CNT fou molt prudent i, en una reunió d’àmbit nacional, acordaren que si els oferien formar part d’un
organisme oficial coordinat amb la Generalitat ho acceptarien, per no quedar fora d’acords vinculats al repartiment d’armes o similars. El procés de dissolució
del Comitè Central es va iniciar el 17 d’agost en un ple
de Comitès Locals i Comarcals en què es va acordar la
dissolució del Comitè Central i la participació de les organitzacions que n’eren membres en el nou organisme,
el Consell de Guerra de la Conselleria de Defensa.
A Celrà, i sempre segons els informes redactats amb finalitats repressives, el segon Comitè va deixar d’existir de
forma paral·lela a la constitució d’un nou Ajuntament,
el 23 d’octubre de 1936, i els regidors que en formaven
part passaren a ser membres d’ERC, la CNT, UGT, Unió
de Rabassaires, Acció Catalana Republicana i el POUM.
Sovint la Història en majúscules, aquella que estudia la
mainada, que recordem de grans i que dota de sentit
el relat socialment acceptat sobre com van succeir
determinats fets, té per escenaris principals les grans
ciutats del nostre país. Grans homes fent grans gestes
en grans ciutats (perquè, de dones transcendents, ja
se sap, sovint en coneixem ben poques). Reconstruir la
translació d’aquests esdeveniments als pobles i les viles
i l’impacte que hi van tenir és un procés minuciós no
sempre senzill, però que ens compromet com a societat
a no deixar caure en l’oblit els que van ser protagonistes
d’unes setmanes intenses que van deixar una empremta
(no només als municipis de Catalunya, sinó també en la
tradició progressista i d’esquerres del nostre país).

Ban propagandístic del Comitè Antifeixista de Celrà. Font:
Arxiu Històric de Girona, Fons Local de l’Ajuntament de Celrà
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EXILI I REPRESSIÓ

Un retrobament
impossible
EL CAS DE LA FAMÍLIA BATET
En Jaume Batet i la Teresa Sau, naturals de Juià i veïns de Bordils, van
tenir tres fills. Amb l’esclat de la Guerra Civil, dos d’aquests fills es van
veure involucrats en fets relacionats amb la guerra.
Un d’ells, en Miquel Batet i Sau, que llavors tenia 36
anys, era comerciant, sabia llegir i escriure, estava
casat i tenia dos fills.
L’11 de febrer de 1939, just acabada la guerra, ingressà a la presó, per ordre del jutge instructor núm.
1 del Consell de Guerra Permanent, per haver robat
a l’estanc del poble durant el període de guerra. En
la seva declaració davant del jutge, va dir que ell mai
havia estat militant de cap partit polític, ni abans, ni
durant la guerra. Declarà que un dia dos milicians
dels rojos el van obligar a requisar tot el tabac que hi
havia a l’estanc del poble i emportar-se’l a casa seva.
Semblava que una falta així no podia comportar-li
cap pena greu, però com que diverses persones del
poble van testificar en contra d’ell i van dir que era
una persona amb idees d’esquerres i molt implicat
amb el Comitè Revolucionari, el dia 1 de març de
1939 va ser lliurat a la Guàrdia Civil per a la celebració d’un Consell de Guerra juntament amb 24
acusats més, onze dels quals, incloent-hi en Miquel,
van ser condemnats a mort. Una setmana després,
en Miquel i els altres condemnats van ser afusellats i enterrats en una fossa comuna al cementiri
de Girona. En l’acta de defunció es certifica que la
causa de la seva mort fou un col·lapse cardíac.
El seu germà Tomàs Batet i Sau abans de l’Alçament
Nacional vivia a Bordils, juntament amb la seva
esposa, Elvira Prats i Estrabau, els seus dos fills, Jo-

En Tomàs Batet (l’home de l’esquerra) a l’exili de França
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aquima (Quimeta) i Pere Batet i Prats, i el seu pare,
Jaume. Tenia una fàbrica de rajols que li permetia
viure d’una manera bastant acomodada en comparació amb la pobresa que hi havia en aquells moments al poble. Exercia el càrrec de jutge municipal
des del juny del 1934. Amb l’esclat de la revolta militar contra la República, en Tomàs va formar part
del Consell Municipal com a regidor d’Hisenda. En
formar-se el Comitè Antifeixista, en Tomàs hi va
quedar integrat com a membre de l’Ajuntament.
A més, es van formar les Milícies Antifeixistes, l’actuació de les quals depenia del Comitè de què en
Tomàs formava part. També va treballar en la construcció dels camps d’aviació de Celrà i de Puigcerdà,
on fou destinat durant la guerra amb el rang de
sergent.
Com que havia format part del Consell Municipal i
del Comitè de Bordils i havia lluitat al bàndol de la
República, va decidir exiliar-se a França amb la seva
família abans que les tropes franquistes entressin a
Bordils, el 7 de febrer de 1939. La família Batet va
intentar passar la frontera francesa per Puigcerdà.
El mateix dia que van marxar, alguns que havien
estat els seus veïns de sempre van entrar a robar tot
Tomàs Batet Sau a França. Ell és el segon per l’esquerra
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el que no s’havien pogut emportar en abandonar
casa seva. En intentar passar la frontera, van trobar-se que per Puigcerdà només deixaven passar
dones i mainada i van decidir separar-se. Decidiren
que l’Elvira i la mainada entressin a França (29 de
gener) per Puigcerdà i en Tomàs i el seu pare ho intentarien per la Jonquera o Portbou, per on encara
deixaven passar homes. Quan van acomiadar-se, no
sabien que seria l’última vegada que estarien tots
junts. Mentre els homes es dirigien cap a la zona de
la Jonquera, un camió va atropellar en Jaume i li va
destrossar les cames. Va morir a l’hospital de Puigcerdà una setmana més tard. El van enterrar en una
fossa comuna. Malgrat tot, en Tomàs va continuar,
va poder entrar a França i va ser internat en un dels
camps de concentració d’Argelers. Al cap de poc va
ser allistat a un batalló de treball francès i fou destinat a reforçar la Línia Maginot. Després de vuit
mesos separats i mitjançant cartes i algunes ajudes,
l’Elvira i en Tomàs van planejar trobar-se tots a Marsella. Fins i tot havien aconseguit passatge per al dia
1 de setembre de 1939 en un vaixell que havia de
salpar cap a Mèxic. Però per desgràcia no va ser possible, ja que aquell mateix dia Alemanya va declarar
la guerra. I tot quedà paralitzat.

En Tomàs i el seu amic inseparable, en Josep Perich
i Oliveras, van caure presoners de les tropes del
Tercer Reich. Els alemanys, en veure l’expedient
d’en Tomàs, que havia estat sergent d’aviació, el
van destinar a l’estadi Olímpic de Berlín, on hi havia
una fàbrica de material militar. Com que també van
veure que havia estat rajoler, al cap de poc el van
destinar a Stalingrad, per millorar el rendiment dels
forns de fondre ferralla per reutilitzar-la després. En
Tomàs va aconseguir allargar la vida d’aquests forns
de vuit a uns vint dies utilitzant uns rajols refractaris
diferents.
L’altre bordilenc, l’inseparable amic i veí d’en Tomàs,
en Josep Perich i Oliveras, de Can Nenci, no va tenir
tanta sort. Després de caure presoner en l’ofensiva
alemanya de la Línia Maginot, va ser deportat al
camp de concentració de Mauthausen-Gusen i
obligat a fer treballs forçats. Quan ja no els va ser
útil, el van afusellar, al desembre del 1941.
Al cap d’un any, per la bona feina feta en la construcció dels forns, en Tomàs va aconseguir un mes
de permís i un salconduit que li permetia anar a
qualsevol zona ocupada pels alemanys. Ell va de-

cidir tornar a la França ocupada amb la idea de passar-se a la Resistència francesa, i així ho va fer, a la
zona de Lió. Quan va tenir l’oportunitat, va tornar
a Perpinyà, on va veure l’acabament de la Segona
Guerra Mundial i va viure i treballar fent filats de
bruc fins que va morir, el 1962. Mai va poder tornar
a Catalunya, ja que hi tenia dictades diverses penes
de mort, per haver estat al Comitè, per les seves
idees republicanes i per l’acusació de participar en
la mort d’alguns bordilencs.
Per la seva banda, tornem al viacrucis que van patir
la seva dona, l’Elvira, i els seus dos fills, la Quimeta i
en Pere, un cop van haver creuat la frontera francesa.
Primer els van portar a Tolosa de Llenguadoc, i d’allà
els van destinar a Graulhet. En Pere el van portar a
una antiga fàbrica preparada per acollir nens refugiats. Allà hi havien concentrat uns cinc mil menors i
hi tenien cuina i llits per a tothom. L’Elvira treballava
de modista i la Joaquima la va acollir una família,
la del Sr. Mazens, que era conseller de l’ajuntament
del poble. Els caps de setmana també convidaven
a dinar l’Elvira i en Pere. Tot i que aquest senyor va
enviar cartes a tots els camps de concentració de
França on s’hauria pogut trobar pres en Tomàs, mai

Grup escolar a França. En Pere Batet és el segon de dalt començant per l’esquerra
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Fotografia amb l’Elvira (dona d’en Tomàs), la seva filla, la
Quimeta i el seu fill, en Pere

va trobar resposta. No s’havien trobat des que es
van separar a Puigcerdà.
Al maig, tres mesos després d’haver sortit de Catalunya, finalment van rebre notícies d’en Tomàs.
Es trobava al camp de concentració de Barcarès. A
partir d’aquell moment es van poder comunicar a
través de cartes. Però passaven els mesos i seguien
separats. Recordem que tampoc van poder marxar
cap a Mèxic per culpa de la guerra europea.
Mentrestant, la fàbrica de Graulhet va ser reconvertida en fàbrica d’armament. Tots els exiliats van
ser repartits en grups de vint persones per pobles
petits d’arreu de França. A ells els va tocar anar a
Saint-Sulpice-la-Pointe, a una casa vella on vivien
amb tres famílies més. Aquí van coincidir, poc
temps, amb la família de Pere Estragó, que fou el
president del Consell Municipal de Bordils durant
la guerra, i amb una familiar del Tarragoní. Tots
tres van trobar feina en un hotel (Hotel Peiró). Això
era el 1942. En Pere hi feia de grum i s’encarregava
d’anar a esperar els clients alemanys a l’estació
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i portar-los les maletes. Mai van cobrar cap sou,
però menjaven i tenien un sostre per dormir. Amb
la guerra europea fent estralls en la població civil,
van haver de deixar l’hotel, es van quedar al carrer i
es van haver de buscar la vida: l’Elvira, de minyona
en una casa, i els seus fills, arreplegant tot el que
podien per poder menjar. Foren temps molt durs,
de passar gana. Però gràcies a la família on servia
l’Elvira van poder obtenir un passaport per tornar a
Espanya. Al febrer del 1943 van tornar a Barcelona,
on van ser acollits per un oncle. Allà, l’Elvira s’havia
de presentar cada dia a l’autoritat franquista, que
en el seu cas era un capellà. M’explicà en Pere que,
només entrar, ella deia: «Bon dia.» La resposta del
capellà era sempre la mateixa: «Ah, sí, la mujer de
aquel criminal.» Fins que un dia la dona no va poder
més i va dir: «Mi marido no es un criminal.» Diu que,
de la plantofada que li va fotre el capellà, la va tirar
a terra. Des d’aquell dia, l’Elvira, que era dona d’anar
a missa, mai més va voler saber res de l’Església. La
Quimeta es va casar i es va quedar a viure a Barcelona. L’Elvira i en Pere van decidir tornar, però
no a Bordils, sinó a Sant Martí Vell, perquè la seva
casa de Bordils havia estat expropiada i donada a
un addicte al règim franquista. L’Elvira i en Pere es
van haver de presentar diverses vegades a l’ajuntament de Bordils, amb el capellà —altra vegada un
capellà— presidint la Comissió Classificadora d’Addictes al Règim. Li van insistir que seria molt millor
per a tothom que no tornés a Bordils mai més, per
tot el que havia fet el seu marit. Ella mai es va deixar
influir per aquests «consells», o més ben dit amenaces. La volien humiliar, però ella es va mantenir
ferma i va anar sempre amb el cap ben alt.
Van començar a fer tràmits per recuperar la casa de
Bordils i els va costar un munt de temps, papers,
diners, advocats… Finalment, el 1952 van poder
recuperar-la, amb la condició que habilitessin una
part de la casa (pagant ells) per a l’«inquilí» que hi
van trobar. L’Elvira va poder gaudir-ne molt poc
temps, ja que va morir al cap de vuit dies de tornar
a Bordils.
L’Elvira va morir sense poder tornar a veure el seu
marit, en Tomàs.
En Pere i la Quimeta, al cap d’un temps, van aconseguir un passaport i van poder veure el seu pare un
parell de vegades abans de morir.
Xevi Jou i Viola

ABANS DE LA LLERA

DUES REFERÈNCIES A LA POSTGUERRA

Els salconduits i el
maquis
Acabada la Guerra Civil, el nou règim dictatorial va imposar una política
repressiva i de por. Volia tenir la població totalment controlada i actuava
sobre qualsevol que es desviés de les seves directrius.
Es van crear mecanismes per aconseguir-ho, com
la Ley de Responsabilidades Políticas, la supressió
de tots els partits polítics i sindicats, la creació de la
Brigada Político Social, etc.
També van aprofitar-se dels mitjans de comunicació
existents, la ràdio i la premsa, per fer els seus comentaris propagandístics dedicats a enaltir el nou
règim i mofar-se dels perdedors, alhora que mantenien la població desinformada, ja que capgiraven
qualsevol notícia desfavorable, interior o exterior, el
que s’anomena repressió de la realitat.

ELS SALCONDUITS
Una manera de controlar la població era tenir-la
identificada, per això el 1944 es creà el Documento
Nacional de Identidad, tot i que va trigar anys a implantar-se definitivament.
Mentrestant, la població no es podia desplaçar lliurement per tot el país, ja que per fer-ho es necessitava un salconduit que expedia el Govern Civil de
cada província. Per obtenir-lo calia prèviament un
certificat de bona conducta, que requeria la declaració jurada de dos testimonis conforme s’era una
persona d’idees addictes al règim i la signatura de
l’alcalde de la localitat. La durada d’aquests salconduits era d’un mes. Els primers que es van expedir

Salconduit
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no necessitaven fotografia, però després sí. També
necessitaven aquests certificats els familiars de
presos, els estudiants per entrar a la universitat, els
aturats que buscaven feina…
No posseir-lo significava, per als ciutadans que
havien format part del bàndol perdedor, tenir
moltes dificultats per fer desplaçaments, cosa que
els complicava la cerca d’un lloc de treball.
Per traspassar la frontera calia un salconduit especial, que va persistir fins al 1955. No cal dir que
obtenir un passaport era dificilíssim i reservat als
addictes al nou règim.
Els certificats de bona conducta també els podia fer
el capellà del poble.

Salconduit de frontera
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Certificat de Bona Conducta

EL MAQUIS
Els maquis (el seu nom prové dels maquisards francesos) eren grups armats clandestins espanyols
que, un cop acabada la Guerra Civil espanyola, van
continuar combatent contra el règim de Franco.
Al principi eren petits grups de desafectes al nou
règim que, per sobreviure, s’amagaven a les zones
boscoses per escapar de la repressió, i les seves incursions eren aïllades; feien una guerra de guerrilles
en diferents llocs d’Espanya.
Els encarregats de perseguir i capturar aquests
grups, que eren anomenats rojos o bandoleros, eren
els agents de la Guàrdia Civil. El 9 d’agost de 1940 el
governador civil de Girona avisà l’alcalde de Celrà
de l’arribada d’un grup de guàrdies, als quals hauria
de proporcionar allotjament i manutenció, amb la
finalitat de «dar batidas a los rojos huídos que se encuentran emboscados en ese término».

Acabada la Segona Guerra Mundial, Espanya va
quedar com la salvaguarda contra el comunisme
i s’inicià l’anomenada Guerra Freda, moment en
què els comunistes espanyols donaren per acabat
aquest tipus de lluita de guerrilles, el 1948. Els anarquistes feren el mateix el 1952, moment en què la
Guàrdia Civil donà per acabada la campanya repressiva.
A partir d’aquell moment, continuaren la lluita
contra el govern de Franco grups llibertaris, entre
els quals cal destacar els de Quico Sabaté, Josep
Lluís i Facerias o Ramon Vila. Amb la mort d’aquest
últim, el 1963, es donà per acabada la lluita del
maquis català.
Artemi Rossell Ferrer
Taller d’Història de Celrà

Amb la finalitat de suprimir qualsevol refugi per a
aquests emboscats, s’ordenà la destrucció de totes
les barraques existents a la zona de les Gavarres,
que servien per donar aixopluc als particulars que
les havien construït.
El dia 8 d’abril de 1943 un grup de guàrdies de Celrà
va abatre a Bordils el guerriller Josep Serra Carrero,
germà de Francesc Serra Carrero, el Paella. En el
tiroteig també hi va morir el guàrdia Manuel Calvo
Estévez, que va ser enterrat a Girona.
A partir del 1944, moment en què les tropes alemanyes abandonaren el sud de França, les accions
dels guerrillers augmentaren, gairebé sempre organitzades pel Partit Comunista. L’acció més important es produí el 19 d’octubre de 1944, quan
grups de maquis entrenats i equipats a França entraren a Espanya per la Vall d’Aran. El dia 28 es replegaren i creuaren altre cop la frontera cap a França.
Per por d’altres incursions, els controls a la població
s’intensificaren i la lluita contra aquests grups de
guerrillers augmentà per part de la Guàrdia Civil
i també de l’exèrcit. La finalitat era aïllar-los i aniquilar-los. Es publicaren una sèrie de bans amb els
quals les autoritats volien aconseguir aquest aïllament i demanaven la col·laboració de la població.
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RECERCA

FOSSES COMUNES

On ets besavi?
LA RECERCA D’UN FAMILIAR DESAPAREGUT I TROBAT, AL CAP DE 70 ANYS,
EN UNA FOSSA COMUNA
—El meu pare va marxar a la guerra i
no va tornar, em va dir l’avi.
—I saps com va morir?
—No ho sé, mai més n’he sabut res,
algú el va matar. Diuen que està enterrat a Beuda (Garrotxa).
Setanta-quatre anys més tard, vaig retrobar el meu
besavi. El seu esquelet resta enterrat en una fossa
comuna a Artesa de Segre (Noguera), a uns 300 quilòmetres d’on va néixer, Medinyà. En Joan Güibes
Prades va ser un soldat republicà cridat a lluitar al
front republicà amb la lleva del 23. Forma part dels
milers d’ossos que hi ha enterrats i sense nom. Masover a Ca l’Esteve del Puig (Juià), el meu besavi era
de família de pagesos i no sabia ni llegir ni escriure.
La seva història es pot explicar ràpid. Però com es poden
furgar la terra i els arxius per retrobar un familiar mort
durant la Guerra Civil i sepultat en una fossa comuna?

UN CAS CONCRET
La informació era molt poca: de nom, Joan Güibes Prades;
d’ofici, pagès, i provinent de Juià. Era l’única informació
que en tenia, la resta eren rumors o bocins de memòria.
Però un dia vaig trobar un llibre que va capgirar
la recerca: Els noms de la guerra (Girona, 2009), en
el qual es recullen prop de 7.000 noms dels morts
de les comarques gironines. Entre les pàgines vaig
reconèixer, per sorpresa, el nom del meu besavi, a
més de l’edat, la lleva en la qual havia estat, el lloc
de la mort, la data i l’exèrcit en què va servir.
«La informació sobre el teu besavi l’hem obtingut
per memòria oral i consultant els llibres i expedients
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Full d’inscripció per a formar part del padró municipal de
Juià, presentat per Joan Güibes Prades, com a cap de família
de totes les persones que la formen, que habiten a la seva
casa el 30 d’abril de 1936

de lleves. És força versemblant», m’explicava Jordi
Oliva, historiador encarregat de la investigació.
Més tard vaig poder confirmar algunes dades consultant
l’expedient de lleves de l’Arxiu Històric de Girona, l’Expediente para formación del Padrón de prestación personal
1924-1925, en el qual apareixia la sol·licitud de l’Ajuntament de Juià per allistar-se a la lleva del 23.
Tot i que en cap document vaig acabar trobant la
data de la mort, «com que res no és segur del tot (i
menys tractant-se d’un soldat republicà fill de masovers), tornaria a demanar aquesta font i a consultar
els llibres de defuncions entre 1939 i 1955 i després
entre 1978 i 1985. Pensa que seran inscripcions fora
de termini i, per tant, susceptibles de ser falsejades».
La primera intuïció va ser anar a Artesa de Segre per
veure si trobava algun document a l’Arxiu. De fet, «no
hi ha registre d’enterraments del cementiri, i habitualment les fosses —
 i més de republicans que cauen en
retirada— passen directament a l’oblit. Moltes vegades
els morts eren recollits pels mateixos pagesos i aquests,
si trobaven documentació de la víctima, la portaven
a l’Ajuntament». No obstant això, un testimoni de la
guerra va declarar que «normalment els homes grans
anaven a la muntanya a recollir soldats morts amb una
mula i un carro bolquet». A més, «si els homes portaven
algun tret identificatiu, els enterraven amb una ampolla de vidre als peus amb les seves dades».
Èlia Borràs Güibes

E L R E T R O V I S O R CARTES, NOTIFICACIONS I INFORMES

Documents gràfics
de la Guerra a Bordils

Carta de puny i lletra d’Enrique Líster Forján, que fou
militar gallec de renom,
fidel a la República durant
la Guerra Civil espanyola,
comunicant a la família la
desaparició del soldat Joan
Sau de Bordils

7373

Notificació de l’autoproclamació del Consell Municipal de Bordils

Informe de la Junta Classificatòria

74

Record de la Santa Missió. Per veure com l’Església volia dirigir la moralitat de la gent

Ordre de presentació d’un presoner a la Comissió Depuradora perquè donin el seu subjectiu veredicte

Instruccions per a la Junta de Depuració (Comissió Depuradora)
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Uns dies a Mallorca

Feia dècades que no anava a Mallorca. Ara, n’he
tornat amb un cofre ple d’imatges i sensacions.
Influït per l’atmosfera del viatge, poso poloneses i
preludis compostos per Chopin a Valldemossa. Hi
anàrem un vespre carregat de vent i de vermells
rere les finestres de la cartoixa. Davant nostre, el
Pleyel del 1838 em barrejà els temps. Era aquella
hora en què la magnificència del dia se suavitza i
convida a la creativitat quan, en la meva infància,
també amb un Pleyel, el pare tocava el Preludi
número 2, la barcarola, poloneses. Li agradava
el preludi (op. 28, núm. 24) «La gota d’aigua»,
escrit durant una tempesta. George Sand va dir
en sentir-lo: «Quines llàgrimes en la humitat del
monestir!» Ella tornava de Palma amb el seu fill
Maurice. Trobà Chopin que l’acabava de compondre; estava en un estat visionari de trasbals,
s’havia vist mort en un llac mentre li queien, rítmicament al pit, trossos de glaç. També estimava
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especialment «L’estudi revolucionari» o «El bombardeig de Varsòvia»(op. 10, núm. 12), inspirat
per la sotragada que li causà l’entrada de les
tropes russes a Varsòvia al novembre del 1831, i,
per descomptat, «La marxa fúnebre» del 1837, incorporada a la Sonata número 2 (op. 35) el 1840.
Ara escolto les notes que en la meva infància
omplien l’era, la teulada del porxo, l’hort, i si era
abril es barrejaven, blanques, amb les flors de les
pruneres, i al maig, morades, amb les glicines.
La música del segle XIX, Polònia, París, Valldemossa i un poblet a la falda de les Gavarres, amb
el seu entorn ple d’harmonies musicals, essent,
esvaint-se enllà dels instants com els núvols vermells de la serra de Tramuntana.
La cobdícia, la ineficàcia de molts economistes
i polítics, amb poder, han comès molts errors a
Mallorca, a Catalunya i en molts altres llocs, però

«Admirat de la

si contemplem Palma des dels
cementiri del Père-Lachaise1 de
feina de mossèn
baluards i la muralla del mar, ja
París i als vidres dels balcons dels
Alcover com a
sigui mirant cap a la catedral,
masos de les Gavarres on parlem
lingüista, folklorista
encimbellant-se amb contrasemblant als ancestres dels maforts i pinacles cada cop més
llorquins.
i arquitecte, se
celestes, o caminant pel passeig
m’acaba la música de
de Sagrera, davant la Llotja de
Chopin i el somieig.
finestrals gòtics amb obertures
CONVERSA AL VESPRE
Estic cansat. La lluna
immenses, l’elegància del gust
que il·lumina la
del segle XIV se’ns fa de les més
evidents del Mediterrani. PasM’envolta la fred de novembre,
finestra deu brillar
sejar pel centre històric, amb
tinc una d’aquelles puntes de
també a Valldemossa,
tants palaus rehabilitats amb
neguit que fan que la fosca de
al cementiri del
encert, convida a remirar racons
l’hora m’entri al cos. L’alzinar,
Père-Lachaise de
i més racons, a aturar-se i gaudir.
les passes es fan inconegudes
París i als vidres dels
A les nou del matí es pot anar a
i el cervell combina paraules.
missa a la catedral. Deu ser de
Ha passat molt temps des de
balcons dels masos
les poques hores del dia que
l’última vegada que vaig entrar
de les Gavarres on
l’espai t’acull sense que hi hagi
al cementiri on el marbre del
parlem semblant
gairebé visitants. És immensa
nínxol del pare té un lloc davant
als ancestres dels
en la seva bellesa d’arcs, vitralls,
el nord immens. Algunes vemallorquins»
rosetons. Crida l’atenció la llum
gades hi he sentit retrobament,
de la capella del Santíssim, on
un cert sentit humà flotant entre
els canonges concelebren missa.
els misteriosos cicles del viure.
Les ceràmiques del retaule de
terra crivellada d’en Barceló cobreixen els murs.
—Què ens queda?
És una al·legoria al fang viu i fèrtil, presidida per
un cos terrós, ressuscitat. Beixos, blaus marins,
—Bach.
verds dels llots, pans i peixos. El Mediterrani sec,
de vida difícil: l’eucaristia transformant matèria,
—Han passat ja tants anys! Si t’acariciés, es desorconvertint aliment orgànic amb el miracle de la
denarien els ossets de la teva mà.
vida perdurable. I sortint de missa cal anar a Sant
Francesc. El claustre ja ens prepara amb el silenci
—A l’univers sona Bach i ens reconcilia.
per avançar, segles endins, cap a la capella on descansa Ramon Llull que dialogava i civilitzava en
—Tu ja no sents les pluges ni toques el piano.
plena edat mitjana. «Aç jau l’amic, mort per son
Amat e per amor.» Impossible haver triat, per a
—Sense llum ens hi quedem tots. Però hem sigut
aquest lloc, unes paraules més adients del doctor
afortunats, ara ja saps que les relacions entre
il·luminat a Miramar, Randa, Europa i Àfrica.
pares i fills no són fàcils.
I de Llull a la terra natal d’Antoni Maria Alcover.
Per Manacor o per les cales glorioses de llum,
quan sents parlar, no t’estranya que el canonge
s’enamorés, recollís i sintetitzés aquesta llengua
que tan bé diu la fertilitat de la terra, el blat, la
bellesa dels cossos, les oliveres. Admirat de la
feina de mossèn Alcover com a lingüista, folklorista i arquitecte, se m’acaba la música de Chopin
i el somieig. Estic cansat. La lluna que il·lumina
la finestra deu brillar també a Valldemossa, al

—Descanseu, ossos, rere el marbre, distribuïts
cap a les òrbites…
—Vols creure que, no gaire lluny de casa, dins
l’eternitat, sona Bach en una companyia eterna
enllà de les estacions?
Francesc Prat i Figueras

1 El cementiri del Père-Lachaise de París és on descansen les
restes de Chopin.
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Probablement l’última fotografia d’Antonio Machado, assegut amb el bastó, a la masia de Can Santamaria de Cervià de Ter, abans
d’emprendre el camí cap a l’exili

Dies irae

*

Gabriel Ferrater i Jaime Gil de Biedma coincideixen
a dir, en els seus respectius poemes sobre la seva
experiència de la guerra, que, paradoxalment, hi
van ser feliços. L’un, amb catorze anys i dos mesos,
perquè va descobrir la poesia i la revolta: «Ajagut
/ dins d’un avellaner […] / ajaçat / a l’entrecuix del
món, m’espesseïa / de revolta feliç, mentre el país
/ espetegava de revolta i contra- / revolta, no sé si
feliç, però / més revoltat que no pas jo. […]»1 L’altre
descobreix, amb deu anys, els paisatges castellans:
«Mi amor por los inviernos mesetarios es una con-

1 Gabriel Ferrater, «In memoriam».

secuencia de que hubiera en España casi un millón
de muertos.»2 Però tots dos escriuen el seu poema
com a recordatori del que després va ser una dolorosa consciència personal. Antonio Machado,
en un discurs a València, en un congrés de les Joventuts Socialistes, després d’advertir a bastament
sobre per què no s’ha de fer mai la guerra, acaba
dient, davant els rostres de mirada jove que el contemplen, i ja plenament conscient que les potències
democràtiques no ajudaran la República, que, de

2 Jaime Gil de Biedma, «Intento formular mi experiencia de la
guerra».

* «Dies iræ, dies illa, Solvet sæclum in favilla, Teste David cum Sibylla!» (‘Un dia d’ira serà el dia en què el món serà reduït a cendra, tal com
anunciaren David i Sibil·la!’). Seqüència gregoriana del segle XIII sobre un text d’un himne atribuït al franciscà Tomàs de Celano (12001260), amic i biògraf de sant Francesc d’Assís.
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La llibertat conquerida en l’apassionada recerca
del que és ver i el que és just, i amb sobrepreu de dolor,
ens ensenyàreu que on sigui del món que és salvada, se salva
per al llinatge tot dels qui la volen guanyar;
i que si enlloc és vençuda i la seva llum és coberta
per la tempesta o la nit, tota la terra en sofreix.
Sí, però l’esperança meravellosa traspassa,
crida, més real que la tenebra o l’estel
—ossos decebuts i l’heroica pira en el vespre
desesperat— per a molts sembla d’antuvi una fe;
sols que té menys espera i arrenca de tots els exilis
cap al seu crit, i els batuts van retrobant-se soldats.
Carles Riba

tota manera, si la guerra arriba, has de lluitar, però
sempre contra qui l’hagi començada.
Ara fa setanta-nou anys del final de la Guerra, i vuitanta-dos del seu inici. A casa meva, quan jo era
petit, als anys seixanta, se’n parlava molt sovint, de
la Guerra. Sempre va ser un assumpte de memòria
viva. Durant la creixença i la joventut, em vaig anar
fent conscient de l’abast tràgic i radicalment injust
del que va passar. I quan finalment un dia vaig posar
els peus per primer cop al cementiri de Cotlliure i
vaig veure la bandera republicana sobre la tomba
del poeta andalús, em va pujar, incontenible, un
plor sord i inevitable, que naixia de la comprensió
profunda de la tristesa i desolació que devien sentir
tota aquella llarga corrua d’homes, dones, nens i
vells que fugien de l’horror del totalitarisme bàrbar
que prometia exterminar-los. I d’entendre que,
passat tant de temps, aquells ferotges vencedors
havien viscut impunes als seus crims, i encara ara
resten impunes i desafiants. Perquè aquesta és la
dolorosa realitat: no hi ha hagut reconciliació, no
hi ha hagut perdó, no hi ha hagut justícia. Les més
altes magistratures i els poders de l’Estat espanyol
són plens de fills, nets i besnets dels assassins. I
alguns d’ells, dins la seva ment retrògrada, gairebé
animalesca, somien tornar a l’ordre infame que va
sorgir d’aquella cruenta victòria.

Per això cal que la memòria segueixi viva. Que
cada nova generació no oblidi i pugui saber què
va passar, i que cada cop es pugui saber més què
va passar, desenterrant els testimonis, pocs, que
quedin i recordant tots els episodis viscuts, que a
cada lloc i poble van ser molts. I fent memorials, com
el número d’aquests revista, i posant noms i monuments on calgui perquè tothom ho pugui tenir tot
present. Perquè encara és hora que hi hagi en algun
lloc un memorial dels morts, tots, d’aquella Guerra,
mentre que el memorial dels vencedors es manté
incòlume, amb la seva creu ostentosa. No hi ha
res pitjor, per a un país, que una guerra civil, entre
iguals. I per a Catalunya, per a nosaltres, els catalans,
la guerra va ser doble, car anava contra el nostre tarannà democràtic, però també, i sobretot, contra la
nostra cultura, contra nosaltres directament. O sigui
que vam perdre dues vegades. Ara que tornem a
tenir tots una esperança animada en nosaltres mateixos, recordem els versos de Carles Riba a l’Oda
IX de les seves elegies, escrites el 1941 a l’exili de
Bierville.3
Josep Maria Uyà
Professor de secundària a l’Institut de Celrà i escriptor

3 Carles Riba, Elegies de Bierville. Barcelona: Óssa Menor, 1951.
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Fotografia de la inauguració de la creu «De los caídos por Dios y por España» a Bordils

Època de por i silenci
Per a aquest número de La Llera vam decidir fer un
monogràfic sobre la fi de la Guerra (in)Civil espanyola, ja que a l’abril en va fer vuitanta anys. Aquesta
Guerra va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el
govern de la Segona República contra una part de
l’exèrcit i les organitzacions de dretes, però no és tan
senzill d’explicar, i encara menys a Catalunya, ja que
aquí va esclatar una revolució com a reacció a l’aixecament militar del 1936. No podem resumir-ho en:
els dolents, els feixistes; els bons, la resta. Malauradament, no es pot explicar el 18 de juliol sense parlar
de l’endemà, el dia 19, la data inaugural d’un període
de violència a la rereguarda catalana que ha generat
sentiments contradictoris i sensacions amargues en
el mateix sector republicà. Amb la creació dels Comitès de Milícies Antifeixistes locals i amb el govern
de la Generalitat desbordat, cadascú campava pel
seu compte i es van cometre molts disbarats. Òbviament, parlo d’aquí, però a l’altre costat també hi va
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haver injustícies i assassinats a dojo. Dit això, la Guerra
Civil, sense cap mena de dubte, va ser un fet històric
decisiu en l’Espanya del segle XX, ja que el cop d’estat
i la posterior confrontació van representar la culminació de totes les contradiccions socials, polítiques i
ideològiques que s’havien generat a la societat en el
transcurs de les dècades anteriors.
Nosaltres pensem que l’acabament d’aquella guerra
no va ser, de cap manera, la solució dels mals i les injustícies que estaven patint els nostres avantpassats
i que, de retruc, avui encara ens afecten a nosaltres.
El nostre objectiu és conscienciar les noves generacions que amb l’acabament de la guerra va venir el
franquisme, que va ser una època de POR i de SILENCIS,
de moltes repressions en tots els sentits i també de la
imposició, amb el suport de l’Església, d’una moralitat oficial que afectava i condicionava extraordinàri-

ament la vida quotidiana de les persones i la feia molt
difícil. Però també hi va haver milers de persones que,
compromeses amb la causa republicana, van haver
d’exiliar-se. I no tan sols excombatents, sinó també polítics, funcionaris, nens, les seves famílies, intel·lectuals,
personalitats de la cultura, artistes, científics, docents
i professionals qualificats, que van deixar el país orfe
per a la seva reconstrucció.
Per imposar la dictadura, el règim franquista va
efectuar una repressió sistemàtica a tots els nivells, començant per la confiscació de propietats
de famílies republicanes i continuant per les depuracions, la detenció i el càstig de totes aquelles
persones sospitoses de ser contràries a la dictadura.
Els informes i les denúncies fetes per l’exèrcit, la
policia, la Guàrdia Civil, Falange, els ajuntaments
i civils addictes al règim servien per efectuar tota
mena de represàlies i també de prova acusatòria en
els judicis civils i consells de guerra sumaríssims que
podien comportar anys de presó i fins i tot la pena
de mort. Molts ciutadans foren castigats a treballs
forçats en batallons de treballadors.
Hi va haver diverses formes de REPRESSIÓ: la violenta i física, l’administrativa, l’educativa, la religiosa,
la lingüística, l’econòmica, la laboral, la política,
la cultural, la periodística… Això, ningú no ho pot
negar, ningú. D’altra banda, a curt termini, va sumir
en la FAM i la MISÈRIA la major part de la població.
El govern franquista va imposar una espanyolització
en tots els àmbits de la vida oficial i quotidiana. Va
arribar a obligar a canviar el nom de carrers i pobles.
Calia deixar ben clar qui havia guanyat la guerra i qui
manava, i s’esborrava qualsevol rastre que recordés
la democràcia, les llibertats perdudes i la catalanitat.
La dictadura franquista mai va voler una reconciliació
a Espanya, ni una veritable pau. Tan sols recordava i
homenatjava noms, fets i persones del seu bàndol,
el guanyador. La resta havia de callar i fer veure que
oblidava. Un dels suports bàsics del règim fou l’Església catòlica, que es convertí en un instrument més
de la seva propaganda i va arribar a justificar moralment el cop d’estat contra el govern legítim de la
República. Així doncs, els anys quaranta i cinquanta
del segle XX són d’un extraordinari fervor religiós
i la moralitat estricta s’imposà en la societat. Constantment es realitzaven misses, processons, grans
litúrgies, campanyes contra la blasfèmia, censuraven
llibres, pel·lícules, exposicions…

Un altre instrument d’espanyolització fou l’ensenyament: himnes, homenatges a la bandera nacional, imposició de l’idioma castellà (també en la
vida oficial)… Això va comportar la persecució de
la llengua catalana amb la voluntat de fer-la desaparèixer. La dictadura va destruir el model educatiu
laic de la República, que era un sistema lliurepensador basat, entre altres coses, en el paper actiu
de l’alumnat dins l’escola i que permetia una coeducació arrelada en el medi… Va passar de ser
una escola moderna i molt avançada al seu temps
a tenir un sistema retrògrad, de control ideològic,
de llengua, religió i pensament únics, jerarquitzat a
l’estil paramilitar, en què els càstigs corporals eren
habituals i els alumnes (nois i noies, separats) eren
convertits en agents passius. Un desastre cultural
per a aquella generació. Els vencedors de la Guerra
van considerar Catalunya un territori conquerit i, en
conseqüència, van practicar un vertader genocidi
cultural per reespanyolitzar els seus habitants i
anorrear la identitat nacional catalana.
El resultat més notable de la sistemàtica i continuada repressió dels discrepants fou que aconseguiren que una gran part de la població arribés
a tenir por de parlar de política. Aquest és el gran
èxit de la repressió franquista. S’iniciava un temps
de POR i SILENCI. La població, atemorida per la repressió, va tendir a amagar el passat, a no parlar
de política. I, entre altres factors, va ser gràcies a
aquesta despolitització massiva i forçada dels espanyols que la dictadura franquista va poder sobreviure durant més de quaranta anys.
Per aquestes i moltes altres coses ens reafirmem
que, acabada aquella guerra que no s’havia d’haver
produït mai, i reconeixent els abusos i les execucions en ambdós bàndols durant la confrontació,
no podem justificar el que va venir després. Aquells
anys no poden ser motiu de bon record, ans al contrari. Com tampoc ho és cap guerra.
A més, el silenci pactat de la Transició (règim del
78), per por de reobrir ferides, ens va deixar gairebé
en la penombra de la ruptura radical i definitiva del
que va representar la fi de la Guerra Civil, que avui
encara estem pagant. Fins quan?
Xevi Jou i Viola
Banc de Memòria Digital de Bordils
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PENSAMENTS

X A V I E R C O R TA D E L L A S G R ATA C Ò S

Camp d’aviació
Ja no queda gaire ningú que pugui explicar el que va viure durant la Guerra Civil. El temps enrasa a tothom. Guanyadors i perdedors, soldats i desertors, civils i militars,
franquistes i republicans, presos i exiliats, jutges i jutjats,
guàrdies civils i víctimes… Perdoneu! Ara m’he distret.
Recordo molt bé què deia el meu pare d’aquella
guerra les poques vegades que me’n va parlar.
Havia nascut a la Bisbal l’any 1930. Entre el 1936 i el
1939 encara anava a estudi. L’ensenyament era en
català. També, encara. Poc després de començar el
1938, de tant en tant sonava una sirena. Cada cop
més sovint.

Nens i nenes sortien contents d’estudi. Aquell dia ja
no farien més classes.

El mestre aturava les classes.

—Allà tenen un camp d’aviació. Aquí, de bombes,
no en cauen pas.

—Agafeu-ho tot, sortiu de pressa i afanyeu-vos a
anar cap a casa vostra. I sobretot no us atureu pel
camí, que us podria caure una bomba!
Amb set o vuit anys, la guerra és sobretot un joc.
Existeix, però no fa por. O fa una por molt diferent de
la que fa quan s’és gran. I més encara si, tal com va
passar a la Bisbal durant la Guerra Civil, de bombes,
no en van caure fins que van arribar els primers dies
de febrer de l’any 1939. Llavors, tothom ja havia
perdut. Sí, aquelles bombes també sobraven.

El joc de la guerra. Il·lustració de Marta Puig Parnau
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—Ja veuràs com les bombes tornaran a caure a
Celrà.
—Un altre cop?

De camp d’aviació, n’hi havia també un altre passat
Ultramort, al lloc que abans els de Verges anomenaven Canet de Verges, que avui oficialment en
diuen Canet de la Tallada i que durant la guerra en
deien Canet de Ter. Per sort, sovint la gent té més
seny. En deien i en diuen senzillament Canet. Però
el camp d’aviació de Canet no comptava. Si més no,
per als franquistes, que, com ja sabeu, són aquells
que sí que es van rebel·lar.

He buscat camp d’aviació en un diccionari.

designar, bé aquells camps que no tenen un
tràfic regular, bé les instal·lacions dels aeroports utilitzades per al servei de les aeronaus.

Camp d’aviació. Aeròdrom terrestre.

I prou.
Avui ja hi ha gent que no en diu camp d’aviació, sinó
aeròdrom. I, sobretot, hi ha gent que ho escriu.
També ho he buscat en un diccionari.

Aeròdrom. Zona de terreny o d’aigua, proveïda o no d’edificis i d’altres instal·lacions,
utilitzada per a l’envol i l’aterratge o l’amaratge d’aeronaus.

Jo també ho he hagut de tornar a llegir. Aquestes
coses passen sovint, quan una definició no pot ser
gaire concreta perquè o no se’n sap prou o perquè
resulta que la paraula que proven de definir vol dir
al mateix temps massa coses. És el cas de la paraula
aeròdrom. D’una banda, vol dir que n’hi ha que són
a terra; de l’altra, que també n’hi pot haver que
són damunt l’aigua. No m’ho feu explicar, jo soc de
lletres. Però hi ha aeròdroms que tenen edificicis o
altres instal·lacions i també n’hi ha que no en tenen.

I ara, si us volgués explicar per què a la definició hi
escriuen aeronau i no avió, hauria de parlar-vos del
camp civil i del camp militar, i dels aeròstats i dels
aerodines. I la Lia pensaria: «En Curti s’ha passat!
O escurça l’article o haurem de donar-li una altra
pàgina.»
Tants anys mirant d’ensenyar llengua a l’institut de
Celrà i no sé si em vaig fer entendre prou quan deia
que, a més de ser precisa, per anar bé, la llengua ha
de ser senzilla, rotunda, pràctica, clara i, sobretot,
fàcil de relacionar. Si tenim, doncs, camp d’avions,
per què avui tothom escriu —i ja hi ha qui diu— aeròdrom?
Sí, jo també suposo que és perquè aeròdrom i aeroport es diu a pertot. O quasi a pertot, que jo una
vegada allà a Hongria…
I ara recordo una senyora gran, que era pagesa, que
vivia en un mas cap a on la Garrotxa toca al Ripollès
i que una vegada vaig portar en cotxe.
Érem a la carretera. Vam veure passar un avió.
—A vostè no li faria por anar-hi?
En vostè era jo.

—El vostre aeròdrom és de terra o de mar? Hi ha
edificis i instal·lacions o és dels aeròdroms que no
en tenen?

—A mi no gaire. I a vostè?

No cal que contesteu. L’Artemi Rosell i els del Taller
d’Història han explicat molt bé com era el de Celrà.
Però, si feu com jo i busqueu aeròdrom a la Gran
Enciclopèdia Catalana, veureu que els de l’Enciclopèdia no en fan prou, amb aquella definició, i que
encara han hagut d’afegir-hi tot aquest paràgraf.

—A mi sí. I això que una vegada vaig anar a l’aviport
per veure’n.

El mot aeròdrom, aplicat primitivament a
qualsevol camp d’aviació, és emprat, després
de la generalització de les línies aèries, per a

Ara en vostè era ella.

—On diu que va anar?
—A l’aviport. No sap què és? És allà on hi ha els
avions que surten.
Xavier Cortadellas
Escriptor, editor i professor jubilat de l’Institut de Celrà
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C A S E S S I N G U L A R S ARQUITEC TURA ESCOLAR

El dia de la inauguració de l’escola de Sant Jordi, el 24 d’abril de 1934, hi van assistir nombrosos polítics d’Esquerra Republicana,
com Laureà Dalmau i Josep Puig i Pujades. Fotografia de Valentí Fargnoli

Les escoles de la
Segona República
Les actuals escoles de Flaçà i Sant
Jordi Desvalls, de l’arquitecte Emili
Blanch i Roig, i la de Bordils, d’Isidre
Bosch, es van alçar en temps de la
República i formen part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya.
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«La idea de cultura va lligada a la idea de llibertat.
Un poble culte no serà mai esclau», declarava
Laureà Dalmau, diputat d’Esquerra Republicana de
Catalunya al Parlament, en la inauguració de les Escoles de Sant Jordi Desvalls, el 24 d’abril de 1934.
Devia ser tot un esdeveniment, perquè també hi
van acudir l’escriptor i polític Josep Puig i Pujades,
així com Josep Mascort, diputat pel mateix partit a
les Corts espanyoles, que manifestava: «Aquest bell
daler de les nostres comarques en tenir escoles ens
encoratja, perquè és el daler que inspira la República des dels primers moments. La República s’ha

de guiar per la inspiració del poble i per això necessita un poble culte.»1

segle XIX fins a la recuperació de la democràcia van
ser aprovats durant els vuit anys de la República: «El
mateix percentatge que els construïts en gairebé
quatre dècades de la dictadura franquista. Amb la
diferència que més de la tercera part dels impulsats
per la República varen quedar en el calaix, com a
conseqüència gairebé en tots els casos de l’esclat de
la Guerra Civil»,2 asseguren les investigadores.

Com denoten aquestes paraules, el govern de la
Generalitat es prenia seriosament la política escolar
durant la Segona República Espanyola. La Constitució del 1931 establia que l’ensenyança primària
era gratuïta i obligatòria. Es van construir i dignificar escoles seguint els preceptes
del moviment de renovació pedagògica. En tenim exemples
propers: les escoles de Flaçà i Sant
«La idea de cultura
Jordi Desvalls (1934), ambdues de
va lligada a la idea
l’arquitecte Emili Blanch i Roig, i la
de
llibertat. Un poble
de Bordils (1935), d’Isidre Bosch i
Batallé. Totes formen part de l’Inculte no serà mai
ventari del Patrimoni Arquitecesclau», declarava
tònic de Catalunya.

L’ESCOLA DE FLAÇÀ

Com s’ha esmentat, l’escola de
Flaçà és obra d’Emili Blanch i Roig
(la Pera, 1897 – Girona, 1996). Fins
que no es va erigir, els locals van
ser sempre provisionals: l’església,
Laureà Dalmau.
el Mas Veguer o les Cases de l’Oller,
El llibre Un nou model d’arquientre d’altres. Es va començar a
tectura al servei d’una idea de
posar fil a l’agulla quan l’Ajunpaís, de les historiadores Gemma
tament, amb Pere Feliu d’alcalde,
Domènech i Rosa Maria Gil, constata amb dades
va comprar els terrenys de Can Bonet, a l’actual
aquest afany. Un terç dels 315 projectes docucarrer del Camí Reial. L’alcalde següent, Rosend Sumentats a Catalunya des de la segona meitat del
1 «Noves Escoles a Sant Jordi Desvalls», a L’Autonomista, 26 d’abril de 1934, p. 1.

2 Domènech i Casadevall, Gemma i Gil i Tort, Rosa Maria. Un nou model d'arquitectura al servei d'una idea de país. Fundació Josep Irla, 2010, p. 81.

L’alcalde flaçanenc Josep Buxó va inaugurar el centre el 23 de setembre de 1934 i es van ballar sardanes al pati. Fotografia de
Valentí Fargnoli
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malla, va posar en marxa les obres, que van tenir
un cost de 70.000 pessetes. Finalment, l’escola es
va inaugurar el diumenge 23 de setembre de 1934,
a les tres de la tarda, amb la presència de l’alcalde
Josep Buxó.3 Es van ballar sardanes al pati i un bon
nombre de veïns s’hi va aplegar. Així ho retraten les
fotografies, imprescindibles, de Valentí Fargnoli.
Es tracta d’un edifici d’estil racionalista. Blanch,
titulat per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona,
es va amarar d’aquest corrent quan va coincidir
amb el suís Le Corbusier a la Ciutat Comtal. En
aquest sentit, l’escola de Flaçà compta amb dos
pisos de planta rectangular. A la façana, una porta
central donava accés a dos habitatges, on vivien
els mestres. Les altres dues portes conduïen a les
dues naus laterals, destinades a les aules de nens
i nenes, respectivament. La façana, a diferència
d’ara, que és groga, estava pintada de blanc, amb
la paraula «Escola» inscrita de manera visible. Amb
tot, presenta ornaments d’inspiració noucentista:
el frontó i les balustrades dels balcons. Si bé es
manté l’estructura inicial, s’hi van realitzar algunes
obres el 1967, a càrrec de l’arquitecte Josep Claret
Rubira. L’Escola les Moreres de Flaçà aplega, a més
dels nens i les nenes del poble, els de Sant Joan de
Mollet i Sant Llorenç de les Arenes.

3 Busquets, Lluís; Llaussàs, Joan; Madrenas, Josep; Nadal, Narcís i Palomeras,
Rosa. Flaçà. Les velles fotografies del poble i de la seva gent. Ajuntament de
Flaçà, 1984.

L’ESCOLA DE BORDILS
L’escola de Bordils és obra d’Isidre Bosch i Batallé (Vilanna, 1875 – Girona, 1960), el mateix que
va projectar la Fàbrica Pagans de Celrà el 1915.
L’escola del poble, abans, estava ubicada a Ca les
Batistes, al carrer del Migdia. L’any 1926, sota l’alcaldia de Narcís Combis Mediñá, com es detalla al
llibre Bordils. Passat i present,4 es van adquirir els terrenys de Francisco Claveguera per 3.000 pessetes,
però el centre no va ser una realitat fins al 1935.
El constructor Josep Capdeferro, veí del municipi,
s’encarregà de les obres. Va suposar una despesa de
81.782 pessetes per a l’Ajuntament.
Com l’escola de Flaçà, l’edifici, en un principi, tenia
dues entrades principals que donaven pas a les dues
ales laterals: una, per a la classe de les nenes; l’altra,
per a la dels nens. I, al bell mig, un espai dedicat a
la biblioteca. La construcció, que té un deix noucentista, es va alçar entre els carrers d’Almeda i de Torrentó. Tot i que s’hi han fet, des de llavors, nombroses
reformes, es conserva el porxo amb arcades de mig
punt. La primera ampliació es va dur a terme l’any
1969, amb l’arribada dels alumnes dels pobles de
Madremanya i Sant Martí Vell, que havien tancat les
escoles, i de la Pera, a partir de sisè d’EGB. En aquell
moment, es van construir un menjador i una cuina.
També es va canviar el sistema de calefacció, que,
fins aleshores, funcionava amb estufes de llenya.

4 Grau, Dolors; Mulleres, Imma F. i Llobet, Olga. Bordils. Passat i present.
Ajuntament de Bordils, 1999.

Plànols de l’escola de Flaçà d’Emili Blanch. Fons de l’Arxiu General de la Diputació de Girona
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Amb motiu dels 75 anys del centre, es va publicar,
a l’hivern del 2010, un reportatge extens sobre les
obres i l’evolució de l’escola, «Noces de platí del CEIP
Bordils», al número 51 de la revista La Llera del Ter.
Per la seva banda, Isidre Bosch, que va ser arquitecte diocesà del Bisbat de Girona i va col·laborar
en la restauració d’edificis religiosos afectats per
la Guerra Civil, va dissenyar les escoles de Pont de
Molins, Osor i Cassà de la Selva durant la Segona
República. Algunes de les seves obres més notables
són l’ampliació d’una ala del monestir de Sant
Daniel (1905) i la casa Sabater, d’estil modernista,
de Girona (1914).

Vista del col·legi des del carrer de Torrentó de Bordils. Tot i
que s’hi han fet nombroses reformes, es conserva el porxo
amb les arcades de mig punt

EL CAS DE CELRÀ
A diferència de Flaçà i Bordils, Celrà és una altra
història. L’alçament militar va suposar, en aquest
cas, la paralització del projecte d’una escola nova.
Ho explica Lluís Camps i Sagué, membre del Taller
d’Història de Celrà, a Educació i ensenyament a Celrà.
Durant la Segona República es va crear un Consell
Local de Primera Ensenyança amb aquesta finalitat.
Segons consta en una acta de reunió del Consell, del
desembre del 1935, es va acordar fer-la en terrenys

de Can Cors, a l’actual carrer de Legazpi, i la societat
propietària de la Fàbrica Pagans es va comprometre
a pagar-ne la construcció. Celrà va tardar 120 anys
d’intents municipals a disposar d’unes instal·lacions
escolars dignes. L’Aulet es va inaugurar al setembre
del 1976, amb Artemi Rossell i Puigdemont com a
alcalde, a les acaballes del franquisme, durant els
primers anys de la Transició. Es va convertir, pel seu
projecte pedagògic i la seva arquitectura, que poc
té a envejar als centres educatius més moderns, en

Façana principal de l’Escola de Bordils, retratada per Fargnoli, a l’estiu del 1935
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tot un referent de la nova escola
democràtica.

REFLEX D’UNA ÈPOCA
Els edificis mostren els ideals polítics imperants de l’època en
què es van alçar. «La història de
l’arquitectura escolar és el reflex
del valor que els diferents governs han donat a l’educació»,
sentencia la historiadora Gemma
Domènech. I, d’altra banda, poc
valor s’ha donat a l’arquitectura
escolar: escassegen els llibres que
en parlin, i la majoria són monografies locals. Sovint no parem
l’atenció necessària a les construc-

La guerra va
paralitzar el projecte
d’escola a Celrà, que
va tardar 120 anys
d’intents municipals
a disposar d’unes
instal·lacions dignes.

L’escola de Flaçà
celebra, aquest
setembre, els seus 85
anys d’història. La de
Bordils ho farà l’any
que ve.

cions dels nostres pobles, segurament perquè les hem vist tota
la vida i formen part d’un paisatge
quotidià que ens deixa de sorprendre.
Les escoles de Flaçà i de Bordils
encara avui estan en funcionament i garanteixen una educació pública de qualitat. La de
Flaçà celebra, aquest setembre,
els seus 85 anys d’història. La de
Bordils ho farà l’any que ve. Quants
centenars de mestres, milers de
nens i nenes i generacions de famílies han jugat als seus patis i
crescut a les seves aules?

EMILI BLANCH, L’ARQUITECTURA
COMPROMESA

Retrat d’Emili Blanch
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Potser és agosarat dir que ha caigut en l’oblit,
però, en tot cas, Emili Blanch, nascut a la
Pera el 1897, hauria de ser més reivindicat.
Va ser dels que va perdre la Guerra Civil i el
franquisme li va arrabassar un futur prometedor com a arquitecte, entre moltes altres
pèrdues i renúncies. I és que Blanch, un dels
màxims exponents del racionalisme a Catalunya, va gaudir de certa reputació ben aviat.
El nomenen director de l’Oficina Provincial
de Construccions Civils i membre de la Comissió Provincial de Monuments el 1927 i,
poc després, obté el càrrec d’arquitecte provincial de la Diputació de Girona. A partir del
1936 és l’arquitecte de la Generalitat a Girona.
Conegut per obres que va dissenyar al principi
dels anys trenta, com la Casa Jonquera, la Casa
Blanch i la Casa Teixidor del carrer de Bernat
Boades de Girona, així com la Casa Reig i la
Casa Guillamet de Figueres, és autor de nombroses escoles en l’època de la República,

a part de les de Flaçà i Sant Jordi Desvalls:
figuerenca Maria Batlle i March, ja es trobaven
les de Fortià, Ventalló, Regencós, Vilafant,
exiliats. Com més de 450.000 persones, van
Ginestar, l’Escola Graduada Francesc Macià de
creuar la frontera a l’hivern del 1939 i, segons
Sarrià o l’Escola d’Arts i Oficis de Palafrugell.
l’arquitecte explica a les seves memòries, van
I en va idear més, interrompudes per l’esclat
coincidir amb els poetes Carles Riba i Antonio
de la Guerra. No obstant això,
Machado. Primer s’estadurant el període bèl·lic, és
bleixen a Montpeller i, tres
l’arquitecte de construccions
anys més tard, a Mèxic, on
escolars a les comarques giroexerceix la seva professió
Va professar l’estil
nines.
construint cases per a exiracionalista amb la
liats.
voluntat de resoldre
Militant d’Esquerra Repuels problemes
blicana de Catalunya, la seva
feina va anar de bracet amb
RETORN AL POBLE
socials a través
el pensament republicà. Com
de l’arquitectura
NATAL
altres companys seus del
i de construir
Grup d’Arquitectes i Tècnics
equipaments públics i
Catalans per al Progrés de
El 1948 retorna i s’instal·la a
habitatges dignes.
l’Arquitectura Contemporània
la Pera, amb els béns con(GATPAC) —malgrat que ell
fiscats. Dos anys després,
no hi estava adherit—, va prola suspensió és revocada
fessar l’estil racionalista amb la
i pot tornar a treballar. La
voluntat de resoldre els proseva carrera, igualment,
blemes socials a través de l’arquitectura i de
queda estroncada. Mai més farà grans obres,
construir equipaments públics i habitatges
sinó petits habitatges i alguns equipaments
dignes, sempre contemplant més la funcionaturístics. Un dia s’haurà de fer un llistat exlitat que la mera decoració.
haustiu de totes les cases que va construir,
entre els anys cinquanta i principis dels seixanta, als pobles de la llera. Sobretot a Celrà i
Bordils, n’hi ha una bona colla.

CONDEMNAT, INHABILITAT,
EXILIAT

Després de la victòria franquista, Blanch ha
de pagar un preu molt alt pel seu compromís
polític. L’any 1940, el Tribunal de Responsabilidades Políticas resol la sentència següent:
«La incautación total de bienes, inhabilitación
absoluta en su grado máximo y relegación
a las posesiones africanas por el plazo de
quince años.» Dos anys més tard, la Junta Superior de Depuración l’inhabilita com a arquitecte amb la «supresión total en el ejercicio
público y privado de la profesión en todo el
territorio nacional, sus posesiones y protectorado». Però l’empordanès i la seva dona, la

D’ESPERIT RACIONALISTA
Els darrers anys de la seva carrera reforma la
casa Blanch de Púbol. Sembla que va mantenir
el mateix esperit tota la vida: la idea que l’arquitectura havia de tenir un fi social. Va morir
el 1996 a la Pera, on està enterrat. Va llegar
totes les seves pertinences a entitats solidàries i la casa de Púbol a la Generalitat de Catalunya, perquè es convertís en una residència
geriàtrica. Aquest últim desig encara no s’ha
acomplert.

Mar Camps i Mora
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Esperem, marxen, marxem
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