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EllW{(ln)! es compleix el 75è alliversari de la proclamació de la
Segolla Repúhlica i el 70è aniversari de l'inici de la Gllerra Civil. Des de
l'Arxill Municipal de Palajhlgell ens ha semhlat que la coincidència de
les dues ejemèrides podia ser IIn 17011 motill per donar a conèixer dos
docu ments autobiogràjics conservats en el seu fons i que constitueixen
una ve rita Me cròniw i testimoni històric d'aquells a(1)!s. els diaris de LIlIÍs
Ros. UllS mallllscrits qlleIormen part d 'unIons més ampli de documen ts~
compost per l1Iés de tres-centes wrtes iIotograjies, conjiats a l'Arxiu gràcies a la sensihilitat i la gellerositat de lajàmí/ia.
El prilller dels malluscrits, titulat signijicativamellt El meu diari
-datat dejinal d'octubre de 1932 al gener de 1933-, re/ereix tol Llll seguit
de notícies i esdeveniments diversos de l'actualitat d'aquells tres mesos,
tant de la nostra vila com generals del país. Anys després, en un segoll
hloc de notes que s'allarga des del desembre de l'any 1937./ins a l'agost
de 1938, Lluís Ros recull les seves experiències com a soldat durant la
Guerra Civil.
Les anotaciolls i notícies aplegades per Ros en els sells diaris, ma(f!,rat
ser vistes sota el prisma de l'òptica del seu redactol; són avui per a IlOsaltres Ull docul1lellt sillglllar i valiosíssimja que ellS dOllell ulla visió directa i colltemporània de la vida quotidiana i dejets de la història local o
general del país dllrant els CIn)!S de la ReplÍblica i la Gllerra CiUlI. El seu
testi mon i ens descobreix no només aspectes de la vida material sinó
també de I espiritual, de la seva melltalitat, dels s(jji'iments i de les alegries
d'aquella èPOca emboirada i convulsa qlle li tocà viure.
Ahalls d '(jjerir al lector la transcripció dels dos mallllscrits, s'ha pensat amb bOll criteri que era convenient de situar-los en el context històric
en quèjòrell escrits. Un període, el de la Segona República i la Guerra
Civil, breu -men)Js de deli an)!s, els q1le van de l'abril de 1931 a l'abril de
1939-, però d'una intensitat rellevant. Perquè mai, ni abans ni després,
no han passat ta 11 tes coses en tall poc temps als Països Catalans, qlle (l 'hagill marcat tall decisivament l'existència individual i collecliva .
La catàstr(jjè de la Guerra Civil és, probablement, l'esdeveniment més
important de la història d'Espanya du rant el segle XX, en tant que cap
altrejénomen ha deixat Ulla empremta tan pr(j/imda en el desenvolupa-
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ment bistòric del nostrefutur immediat. I la presència de la Guerra a la
nostra societat ba motivat que des de fa uns anys aquest tema bagi adquirit interès bistoriogràfic. Enguany, l'aniversari de la proclamació de la
Segona República permet, a més, renovar l'interès pel seu immediat antecedent. Perquè, si bé és cert que aquella República sancionada per la
Constitució sorgida de les eleccions de 1931 no va durar gaire, ni tampoc
va ser tan idíf.lica com banfet imaginar les restriccions del sistema dictatorial que va suplantar-la, sens dubte passarà a la bistòria com el breu
miratge d'una llibertat si més no concebible.
No comparteixo de cap manera el parer d'aquells que diuen que, de
la República i de la Guerra, val més no parlar-ne. Penso quejustament és
el contrari: si no en parlem afons no la superarem mai. J si bé ha passat
l'bora dels judicis i les condemnes, ha començat, per això mateix, la de
l'estudi seriós, que caldrà/er amb serenitat però, a la vegada, amb Fanquesa, sense d~fúgir d'arribar a la mateixa arrel dels conflictes que van
dividir-nos un dia. Entendre'ls i arribar a copsar-ne les raons i els motius
és una condició necessària per tal de superar-los.
Em sati~fà que els estudis sobre la nostra història més recent estiguin
donantfruits com aquest llibre que avui presentem. Cal donar la benvinguda a aquesta nova aportació i esperar que l'interès investigador i divulgador que han animat l'bistoriador Jordi Gaitx a emprendre la tasca
modèlica de recuperació i edició d'aquests manuscrits autobiogràfics, serveixi per conèixer-nos més i mil/OI; però sobretot per proclamar que la por,
la mort, la injustfcia i la intolerància de l'ahir són només això, bistòria
d'un Palafi'ugel/, d'una Catalunya, i d'una &panyafèliçment superada.

Xavier Rocas i Gutiérrez
Regidor de Cultura
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Pròleg. Els escrits d'un ciutadà
AI llarg del segle XIX i en el primer terç del segle XX es va anar forjant, a
Catalunya com a les nacions del nostre entorn, una ciutadania conscient dels
seus drets i, en major o menor grau, dels seus deures. Bona part dels individus que conformaven el teixit social de l'Espanya vuitcentista mostrà una
creixent voluntat de participar en la cosa pública, d'informar-se del que passava a la ciutat i al món, de ser, en definitiva, un actor autònom i protagonista en la nova societat liberal.
És cert que els avatars ue la política .espanyola durant aquella centúri a
van alenti r aquest procés i, a voltes, provocarén virades i retrocessos. Guerres
civils i aixecaments militars, limitacions a les llibertats bàsiques i sistemes
electorals restrictius i viciats van dificultar el lent ascens a la condició de ciutadà de ple dret. Tampoc bi ajndaren gaire les mancances que les administracions públiques mostraren en l'àmbit de l'educació -peça cabdal en la nacionalització de la ciutadania a les societats occidentals-, les restriccions a la
premsa i a les associacions o el manteniment d'uns sistemes fiscals i de reclutament militar -les famoses i temudes lIeves- que provocaven un divorci
entre els sectors populars i l'arena política més oficial. U':stat liberal, al cap i
a la fi , terreny de joc en què es mou el ciutadà, no era, a Espanya, un factor
d'estímul gaire potent.
Ara bé, malgrat tots aquests obstacles el cert és que l'afirmació continguda en les primeres ratlles d'aquest pròleg és incontestable: la ciutadania es fa
present. I ho fa, de manera particularment clara en determinats espais locals.
Avegades de manera tumultuària, a les barricades o a l'interior de les juntes
revolucionàries, en vagues obreres o en motins antifiscals; però, en moltes
altres ocasions, ue forma callada, sistemàtica i ordenada, en el si dels ateneus
locals i de les organitzacions sindicals, de les entitats culturals o de les societats de socors mutus que venien a omplir els dèficits presents en l'acció institucional. ACatalunya, la geografia del civisme construït des ue baix, gràcies
a l'acció social, fou molt extensa. Reus i el Baix Camp, Figueres i l'Alt
Empordà, Tortosa a les Terres ue l'Ebre, Sabadell i el Vallès ... i, sobretot, la
Barcelona inullstrial i metropolitana, figuren en lloc destacat en els annals de
la democràcia i la modernitat catalana i hispànica. En aquest mapa no hi ha
dubte que municipis com el de Palafrugell, i en general comarques dinàmiques i connectades amb l'exterior, com la del Baix Empordà, foren, des dels
anys seixanta del segle XJX fins a la fi de la Guerra Civi l de 1936, bressol de
comportaments CÍvics.

7

Lluís Ros fou fill d'aquest medi. I, ara, gràcies a la tasca de recuperació
menada, de forma modèlica, per Jordi Gaitx, en rescatem el testimoni. Un
testi moniatge, en forma de diaris, que es presenta articulat al voltant de dos
moments. El primer, en ple període republicà, ens permet constatar la complexitat d'interessos que atreia l'atenció d'un palafrugellenc del segle XX. No
calia pas que fos un individu gaire polititzat. Ros no és d'aquells ciutadans
obsessionats per les lluites polítiques. Tenia, però, algunes idees bàsiques
molt clares, i força enraonades, a propòsit d'aquestes qüestions. I, amb elles,
una curiositat que les desbordava, que el portava a reflectir en els seus escrits
l'interès pels avatars de la localitat, del país i del món, incloent-hi àmbits tan
distints com els campionats esportius o, ocasionalment, l'alta política internacional. És lògic que així sigui. No hi ha dubte que dels anys de la Segona
República ens ha quedat la imatge d'un temps d'intensa politització, d'uns
moments en què tot semblava passar pel sedàs dels combats ideològics. Però,
per damunt de qualsevol altra consideració, foren anys de normalitat. Una
època en la qual el ciutadà participava en la presa de decisions, però, en què,
sobretot, era lliure de fer-ho gairebé tot i d'interessar-se per gairebé tot. Les
tuteles eclesiàstiques i oligàrquiques, les convencions de tota mena, s'havien
afluixat arran de la data del 14 d'abril de 1931.

res cívicos sin asomo de docilidad; son capaces de movilizarse para impedir
que se apruebe una ley injusta o para t'orzar que quien gobierna afronte los
problemas ateniéndose al interés común; participan en asociaciones varias
(profesionales, deportivas, culturales, políticas y religiosas); prestan atención
a las vicisitudes de la política nacional e internacional; quieren comprender,
negandose al seguidismo o al adoctrinam ien to; desean con ocel' y discutir la
historia de la república y reflexionar sobre la memoria histórica." I
Crec que aquesta reflexió li hauria agradat, a Lluís Ros. Un personatge a
qui , vist el que va escriure, recaria que, amb els nous temps de l'Espanya
franquista, allò que l'havia fet ciutadà - la consciència, la voluntat i el sentiment- quedés anorreat i sacrificat en mans dels nous legisladors.

Àngel Duarte i Montserrat
Catedràtic d'Història Contemporània (UdG)

El que s'esquerdà el juliol de 1936, amb l'aixecament militat i la subsegüent Guerra Civil, no foren només les institucions republicanes. El franquisme, després de la victòria militar de 1939, no només va estroncar les
grans ideologies emancipadores de l'època: el socialisme, el sindicalisme,
l'anarquisme, el catalanisme o el mateix republicanisme. Tal vegada el més
greu sigui, com queda reflectit en aquells altres diaris que Ros confegí al bell
mig del conflicte militar, que entre 1936 i 1939 es va liquidar una experiència de convivència CÍvica que feia de cadascun dels ciutadans d'aquest país
un "republicà" en el sentit clàssic del terme. ARos, com a molts altres palafrugellencs dels anys trenta, se li hauria pogut aplicar la definició que un
estudiós de la filosofia política contemporània, Mauricio Viroli, va fer no fa
gaire del que seria un "republicà": "hombres y mujeres que desean vivir con
dignidad y que, puesto que saben que no cabe vida digna en una comunidall corrupta, hacen lo que puellen, cuanllo puellen, para servir a la libe l'tall
común: lIesarrollan su profesión a conciencia, sin tratar lIe obtener ventajas
ilegítimas ni aprovecharse lIe la necesillall o lIebilillalllle los otros; viven la
villa familiar sobre una base lIe respeto recíproco, lIe mollo que su casa se
parece mas a una pequeña república que a una monarquía o a una congregación de extraños reunillos por el interés o la televisión; asumen sus debe8
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Els diaris de lluís Ros i Medir

Els diaris de Lluís Ros: un producte propi de la seva època
La publicació que teniu entre mans us vol donar a conèixer l'existència
i el contingut de dos diaris escrits pel palafrugellenc Lluís Ros i Medir quan
aquest tenia 21 i 26 anys, respectivament. El primer dels diaris data dels anys
1932 i 1933 i, el segon, de 1937 i 1938. Així doncs, es tracta de dues visions
personals emmarcades en dos moments històrics concrets: la Segona
República i la Guerra Civil.
El primer dels dos documents porta per títol "El meu diari " i abraça uns
tres mesos, des del 27 d'octubre de 1932 fins a 1'1 de febrer de 1933 (98 dies).
Es tracta d'unes notes sintètiques i de marcat caràcter local sobre el temps,
el futbol, les festes , el cinema, el panorama polític, les protestes sindicals,
etc., un testimoni de primera mà dels primers anys de la Segona República
a - i des de- Palafrugell. El segon dels diaris, en canvi, no porta cap títol
específic, de manera que sempre que m'hi refereixo en dic "diari del front".
Aquest comprèn un període de vuit mesos, gairebé tres vegades més que l'anterior. Comença el 4 de desembre de 1937 i fineix el 2 d'agost de 1938 (271
dies). L'interès d'aquest diari és un altre, atès que Ros no hi descriu l'ambient
de Palafrugell, sinó el del front de guerra, que es va anar movent des de
l'Aragó fins a terres lleidatanes i tarragonines. S'hi reflecteixen, doncs, tant
els esdeveniments bèl·lics com aquells que afectaven la vida quotidiana dels
soldats i dels pobles de la rereguarda, així com les trajectòries d'altres reclutes de Palafrugell i rodalia. Ros hi descriu les vivències pròpies i les dels seus
companys al front i en el si de l'exèrcit republicà, així com les maniobres
militars i activitats de la seva unitat: la 144 Brigada Mixta de la 44 Divisió.
El fet que un ciutadà de Palafrugell mancat de projecció pública, com és
el cas de Lluís Ros, escrivís aquests diaris no ens ha de sorprendre. A la
Catalunya i a l'Espanya dels anys trenta del segle XX es solien escriure diaris, per part de les persones més diverses, per tal de deixar constància d'uns
fets i de fer-ne una valoració personal. El mateix president del Govern
espanyol, Manuel Azaña, escrivia un diari aquests anys, "el text memorial
més important de la història espanyola moderna", segons Marichal.' Al
mateix temps, però, un modest sabater de Palafrugell, Lluís Ros, en feia un
altre des del carrer de la Tarongeta, i aquest és el que teniu entre mans.
Aquests anys es reprengué decididament el conreu d'aquest gènere,
situat entre l'apunt històric i les memòries personals, el qual havia estat en
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franca uecauència ues que havia aparegut la premsa ui ària a mitjan segle
XIX. Ara bé, ue diaris -i de dietaris- n'hi hagué molt abans que la pl:emsa
fes la seva aparició com a producte de consum massiu. De fet, la seva prouucció s'estengué, a Europa, a partir del segle XVII. Entre els uiaris catalans,
pot considerar-se que el primer seria el Calaix de sastre del Baró de Maldà,
ue la segona meitat del segle XVIII; i ja al segle XX escrigueren diaris - publicats posteriorment- els escriptors Foix, Pla, F. Soldevila, Fuster o Serrahima.'

Trajectòria dels diaris fins avui
Els uiaris de Lluís Ros van ser escrits des ue casa seva (el de 1932-1933)
o bé des del front (el de 1937-193i3). De fet, enllestí l'últim trobant-se encara mobilitzat com a soluat de la República. Posteriorment, Ros conservà en
el seu poder els dos blocs que utilitzà per realitzar les anotacions. En morir,
els diaris van passar a mans del seu únic fill, Miquel Ros i Saballs, que va
consiuerar que podien tenir interès per a la recerca i els va uonar a
l'Ajuntament de Palafrugell l'any 2000, per tal que fossin conservats i posats
a uisposició dels investigauors a l'Arxiu Municipal, on es troben actualment.
Ben aviat es va pensar en el seu interès amb vista a una publicació i se n'encarregà l'edició.' Ara bé, quan es tracta de publicar els escrits d'una persona
que, directament, no pot uonar-hi la seva conformitat, ens hem de preguntar fins a quin punt hi estaria d'acord o li hauria plagut. De fet, els diaris de
Ros no contenen notes excessivament personals, que és quan solen plantejar-se els uubtes esmentats. i Malgrat tot, la implicació del seus descendents
en aquest projecte ens permet dir que tenim, en certa manera, el permís de
Lluís Ros.
Els treballs de prospecció d'aquests diaris començaren el setembre de
l'any 2000, per part de l'investigador de Palafrugell Joan Busquets i Biarnes.
D'altra banda, l'estuuiant u'història -ara Ilicenciat- Xavier Martínez Batlle
transcrigué el segon dels diaris l'estiu de 2002. Un any després, jo mateix
vaig reprendre aquests treballs, de tal manera que -bé cal dir-ho- a en Joan
li dec algunes ue les idees que aquí veureu reflectides; tanmateix, les errades
que s' hi puguin localitzar són exclusivament meves.

tuïta. En efecte, altres diaris han passat per situacions similars. Molts han
estat desats curosament durant anys, i només han vist la llum quan han estat
retrobats per persones que han considerat que tenien un cert interès històric
o per familiars emparentats amb els autors, però suficientment uistanciats
dels fets que relaciona el document per a poder-lo tractar d'una forma més
impersonal.
Aquesta no és, però, una situació general itzada avui en dia. L'aparició
d'aquests testimonis - siguin orals, escrits o gràfics- es ressent encara de la
por, instaurada pel franquisme, de valorar la realitat política, present o passada, amb llibertat. D'altra banda, cal pensar que, durant la postguerra, la
possessí6 de segons quins documents escrits o gràfics o fotografies inspirava
el temor a patir represàlies per part ue les autoritats del moment si aquest
material era contrari a l'ideari d'aquestes. Per això, documents i fotografies
es destruïren voluntàriament o anaren quedant als racons més llòbrecs de les
cases. També la destrucció de part de la documentació oficial de les adm inistracions públiques i entitats vinculades fou un dels preus que es pagaren
amb e l model ue transició espanyola a la democràcia. Tot plegat ha creat
seriosos dèficits en la recuperació de la memòria històrica en aquest país. Per
això ens hem ue congratular cada vegada que apareixen nous uocuments
u'interès que ingressen als arxius. Aquests constitueixen, entre altres coses,
una porta d'accés a la memòria històrica. Nosaltres, els ciutadans i ciutadanes, podem col·laborar en aquesta labor mitjançant dos tipus d'accions: ajudant a configurar el fons documental que custodien els arxius, realitzant cessions o donacions, o bé investigant aquests mateixos fons de manera científica o purament amateur. Si això, que ja és una realitat, prengués una magnitud més important, veuríem assegurades les esperances que allò que la
humanitat ha errat en el passat pugui ser resolt en el futur treballant-hi des
del present.

Els diaris: dos documents d'un fons més ampli

Així doncs, aquesta ha estat la trajectòria dels documents que presentem
ues que, el dimarts 2 d'agost de 1938, aquest palafrugellenc n'escrigué la
uarrera frase -que deia: "a la nit, com de costum, bastant ue sarau al sector
ue l'Ebre"- fins ara, moment en què els podeu llegir i conservar, un cop editats. l~s així com, passant per incomptables vicissituus, els documents personals arriben a les nostres mans després de la seva creació, més o menys for-

Si bé m'he referit fins aquÍ als uos diaris escrits per Lluís Ros, aquests no
van ser lliurats de manera individual a l'Arxiu, sinó que anaven acompanyats de documents de caràcter militar i polític, fotografies i cartes escrites
pel mateix Ros i dirigides als seus pares o a la que llavors era la seva xicota
i que posteriorment seria la seva muller, Llúcia Saballs Solà. Aquestes cartes
s'originaren en dos moments ben diferents: l'època en què Ros féu el servei
militar a Maó (Menorca) 0933-1934), i el temps que va estar destacat als
fronts d'Aragó i de l'Est 0937-1939) De fet, la ingent quantitat de cartes
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enviades a I):!lafru gd les devia al prop(¡s il de I ~os COI 11 piL'rl , a Illés- de dedi 'a l' un ,l es10na di:lri a a pensa r en d s seus i :1 escriure' ls qud colll .
Així doncs, tant aquestes cartes com els di al'i s formen P,lIt del que s'anomena NJIIS de Lluís Nos i Medir de l'Arxiu MunicijJt¡/ de fYa!aji'u¡;ell,
compost de 2 unitats d'instal·lació, amb 0,28 metres lineals totals, i inventarial el setembre de 2004. 6
Els documents integrants del fons , en el seu origen, tingueren tres destinataris diferents: els diaris, com s'ha dit, se'ls va quedar l'autor; les cartes als
pares van romandre a mans d'aquests, i les cartes a la xicota a mans d'ella.
Per tant, aquests tres actors anaren aplegant, per separat, els documents que
avui formen un sol fons. Al cap d'un temps - un cop els pares de Lluís Ros
van haver mort-, el mateix Ros les va recuperar i les va integrar entre els
seus documents. Finalment, amb la mort d'ell mateix i de la seva muller, les
cartes que Ros havia escrit a la Llúcia van passar, junt amb la resta de la
documentació, a mans del fill del matrimoni. D'aquesta manera s'originà el
conjunt de documents avui dipositat a l'Arxiu Municipal.
D'entre tot aquest material, hem optat per presentar al públic una selecció dels diaris, tot i que, per tal d'il·lustrar aquest volum, ens hem servit d'alguns elements gràfics que Ros va adjuntar a les seves cartes. No obstant això,
a causa que el contingut de les cartes és predominantment familiar i sentimental, se n'ha desestimat la publicació tot i que algunes -especialment les
del període comprès entre l'agost de 1938 i el gener de 1939-, completarien
la panoràmica de guerra allà on cronològicament s'acaba el diari. Amb tot,
qui s'interessi per aquests documents pot sol·licitar la seva consulta a l'Arxiu
Municipal.

ajudar a les tasques del mas Casa Nova, de Regencós, propietat dels seus
sogres. Efectivament, en aquests anys, en Lluís formava parella amb la Llúcia
Saballs, amb qui es casaria després de la guerra.
El Lluís Ros dels anys de pau era, doncs, un treballador modest i un jove
escriptor de diaris encara més humil. Vivia la vida com tants d'altres, gastant
els moments de lleure en sortides als paratges naturals del voltant de
Palafrugell, anant a pescar, a buscar bolets, o al cinema i a ballar. Escoltava
tangos i en transcrivia les lletres, i feia poemes per a la Llúcia, a qui enyorà
molt el temps que va fer el servei militar. Des d'allà li digué, en una ocasió:
"quan puga veure't i abraçar-te, te faré fins i tot mal, de tants petons i abraçades que penso donar-te". Altrament, en Lluís era una persona amb un alt
esperit de superació personal, i utilitzava la cu ltura per aconseguir-ho, atès
que llegia habitualment la premsa i - no s' ha d'oblidar- escrivia un diari
personal tant per distreure's com per instruir-se, tal com ell mateix ens fa
saber a les primeres ratlles d'''EI meu diari ". Tot plegat, entranyable, però
força comú, llevat d'una breu estada de tres mesos a la Junta Directiva del
Centre Fraternal, una de les entitats de més pes de la ciutat.
D'altra banda, 1~os seria, ideològicament parlant, una persona que
podríem qualificar de catalanista, tot i que no era - llegint els seus diaris es
nota- gens amant dels extrems. Malgrat no donar un punt de vista clar sobre
els fets polítics, "El meu diari" el presenta com un defensor de l'ordre republicà i democràtic. Com a tal, observà amb recel els complots anarquistes i
militaristes que pretenien desestabilitzar la República el seu segon any de
vida. Pel que es deixa entreveure en el primer diari, Ros hauria estat un
votant d'ERC, com ho eren tants altres palafrugellencs i catalans en general.
Era, fins i tot, un liberal, en el sentit ampli del terme, la qual cosa el situà
moralment, durant la Segona Guerra Mundial, en el bàndol dels ali ats, a qui
seguia a través de la ràdio.

L'autor dels diaris: el productor del fons documental
Dit això, cal ara que parlem un xic de l'autor dels diaris. 7 Lluís Ros i
Medir va néixer el 4 d'abril de 1911. Fou l 'ún ic fill de Frederic Ros Bonany i
Sofia Medir Colom, domiciliats primer al carrer Pi i Margall, on va néixer en
Lluís, i després al carrer de la Tarongeta (anomenat Vallès i Ribot durant la
República), travesser amb l'anterior. Els besavis d'en Lluís ja eren de
Palafrugell i la seva família formava part dels sectors populars de la vila. Ros
treballà de sabater per al patró Miquel Plana, que tenia un taller on es feien
sabates a mida, al carrer Cavallers. Abans de la Guerra, canvià de patró i féu
de sabater a can Peguina. En els anys del seu primer diari el veiem, a més,

La guerra que li tocà de viure de ben a prop, però, fou l'espanyola. Ros
ja havia fet el servei militar els anys 1933 i 1934, a Maó. Estigué adscrit a les
oficines perquè era un dels soldats que sab ia escriure a màquina. El 1937,
però, es va haver de reincorporar a la disciplina militar, ara amb l'agreu jant
que Espanya estava en guerra. Ros i els de la seva lleva - la de 1932- anaren
destinats a diferents punts de la Península, 011 hagueren de lluitar de debò.
Ros s'estigué al front d'Aragó, ben a prop de la línia enemiga, al triangle format per Bujaraloz, Belchite i Sastago, és a dir, al sector on coincideix l'aridesa dels Monegros amb les aigües del pantà de Mequinensa. Després d'això
hagué de viure les dues retirades de l'exèrcit republicà per terres catalanes,
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una al principi ue 1938, que el portà al fron t uel Segre, i l'altra ,li rillal d'aquest any, fins que aconseguí passar, per la Vajol , a França, el rebrer de 1939,
ja deslliurat de l'exèrcit. En tant que refugiat en territori estran ger, es va
veure obligat a ingressar al camp ue concentració d'Argelers. COIll Illolts
altres catalans i palafrugellencs, optà per tornar a Espanya, entrant per
Henuaia." Ros estigué uns uies tancat a la plaça ue toros ue Donostia, i ll avors se'l reclogué al Monestir de San Marcos ue León, que feia les fun cions
u'improvisat camp ue concentració. Al cap u'un temps rebé un aval, ues ue
Palafrugell, que li va perllletre ueixar Leon, el 24 u'abril ue 1939, i tornar a
. la seva vila natal, u'on ja no se'n va moure més. Com s'ha uit, aquí va casarse amb la mateixa persona amb qui formava parella ues u'almenys l'any
1932. Fruit u'aquesta unió nasqué un únic fill, en Miquel, el 1942. Ros continuà fent ue sabater, com abans ue la guerra, però ara arreglant sabates per
compte propi a l'entraua ue casa seva. També esmerçà algunes hores a la setmana en un hort situat al carrer ue Begur. Així anà fent, sense gaires canvis,
fins al final ue la seva viua.

Característiques formals
El primer uels dos diaris ue Lluís Ros consta de sis plecs ue fulls solts, no
relligats. Els plecs estan numerats de l' 1 a16. Caua full es troba uoblegat per
la meitat i està escrit per cauascuna ue les quatre quartilles resultants, les
quals fan 13,6 x 20,9 cm. El primer uels plecs inclou una pOl·taua feta a mà
pel mateix Ros i, a continuació, trobem les 82 quartilles restants, escrites i no
foliaues. El mateix autor ens fa saber que, per escriure, utilitza una "pluma",
la tinta ue la qual és u'un color negre poc intens. És un uiari polit, meuitat,
de lletra clara, i no va acompanyat u'il·lustracions. La seva estructura consta d'un encapçalament referit a la uata (uia de la setmana -en lletres-, uia
del mes -en xifres-, mes -en xifres romanes- i any- amb Jues xifres-) i un
cos corresponent a la transcripció de les vivències.
El uiari uel front és un bloc ue notes ue 10,3 x 13,3 cm amb 97 pàgines
no foliaues, relligaues al bloc mitjançant Jues grapes a la part superior i
escrites per les Jues cares -el bloc va ser omplert, al principi, per una, però,
en arribar al final, Ros anà escrivint les pàgines pel seu revers. L'autor utilitza tinta negra, blava o llapis. La lletra és menuda i presenta, sovint, un
aspecte més uescurat que la u"'EI meu diari ", tot i que no hi ha gaires fragIllents ratllats. Hi ha, uoncs, algunes notes preses al vol, per a un ús estrictaIllent personal. Així l'hem u'entendre quan el llegim. Com el uiari anterior,
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tampoc conté ¡[·lustracions. La seva estructura consta u'un encapçalament
corresponent a la uata (uia ue la setmana -en Iletres-, uia uel mes -en
xifres-, mes -en Iletres- i, en alguna ocasió, any -amb quatre xifres-) i un
reuactat.
El ritme u'escriptura uel primer uels uiaris fou molt superior al uel
segon: mentre que els anys 1932-1933 Ros uestinà gairebé una pàgina per
uia a les seves vivències, uurant el períoue bèl·lic hi ueuicà poc menys ue
mitja pàgina.

Redacció i objectius
La redacció del primer document es feia a uiari -amb alguna excepció.
Hem ue suposar que la dedicació al quauern tenia lloc durant aquells
moments en què l'autor trobava un repòs en les tasques habituals, que sovint
era quan començava "a ser tarrlot", com diu en algun moment. De vegaues
es nota que l'escrit correspon a ¡los moments diferents uel uia. Així, el reuactat uels esueveniments es uistancia entre mig dia i un uia sencer dels fets en
si. Un jorn rere l'altre, Ros seguirà fidel al seu diari, fins al punt que en algunes ocasions es uolurà ue no pouer escriure-hi per manca ue novetats. El 9
ue novembre, per exemple, uiu: "Veurem uemà què se diu, o si tenim quelcom per anotar, perquè això, com més va més ensopit se torna". l el uia
següent: "Res me queua ja avui per anotar, però vaig prenent una mica ue
paciència, i pensant com aquell uicho castellà que uiu no hay mal que cien
años dure, i sense uesanimar-nos uesem la pluma, pensant que potser uemà
tindrem alguna nova interessant per apuntal~hi". Una setmana més taru -el
uia 18- es torna a plànyer: "Me'n vaig a uormir, pensant en uemà, que ja tinuré una mica més de programa per aquest uiari". Aquest lament es repetirà
altres vegaues i, ue fet, el diari s'acabarà uesprés que Ros no hi hagi escrit
durant cinc uies seguits, del 27 ue gener a l' 1 de febrer ue 1933. L'últim uia
que hi escriu, però, és per deixar constància d'un fet rellevant o, com uiu
l'autor, "un uels moments més interessants de la meva vida", "un uels principals que es passen": el fet d'haver de complir amb el servei militar. Això el
fa ueclinar la possibilitat ue perllongar "El meu uiari", ue tal manera que
aquest ha romàs com un escrit ue contingut cent per cent palafrugellenc.
El diari uel front, en canvi, és escrit d'una forma molt menys meditaua.
La viua del soluat en guerra no hi entén d'horaris de rutina, ue manera que
Ros anota, quan pot - i in situ-, allò viscut. En aquest sentit, s'han ue uestacar els buits que es uetecten, uurant oies seguits, en els quals o bé no succeïa res u'esment -a parer ue l'autor-, o l'activitat era tan intensa que no
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perlllcti a ueuica r-se a l'cscriptura pcrson'll . 1':ls Il'l'S prilll ' l'S I11 l'SOS , dllranl els
qu als el front u'Aragó fou establ e, poss ibl elllent Hos seguí 1:1 ruUn:1d'escriu re al vespre, però, des uelmarç, ho féu quan els olk i,!ls perllll'li 'n ,!Is sold ats
de fer un descans o els instaven a establir-se en algun ll oc alguns di es
seguits. La reuacció u'aquest uocument acaba, ue sobte, a la 111 'itat de la
uarrera pàgina útil uel quauern , el uia 2 d'agost ue 1938. Probablement,
l'autor, veient que no tenia espai per anotar les vivències senceres d'un nou
jorn de guerra, abanuonà la tasca memorialística. No sabem si es dedicà a
començar un altre uiari, però, en uns moments en què la guerra s' havia
intensificat -s'estava a les envistes ue la batalla ue l'Ebre- i l'escassetat ue
productes i aliments ja era molt important, hem ue suposar que Ros no uisposà de cap més bloc ue notes per tal u'anotar-hi les vivències posteriors. En
qualsevol cas, no ha arribat a les nostres mans.
La intenció ue Lluís Ros -i uels autors uels uiaris en general- té molt a
veure amb l'intent ue ueixar constància u'uns fets consiuerats excepcionals
dins la trajectòria personal o col· lectiva, tot i que també es van escriure i euitar diaris, en clau propaganuísitica, Jurant la mateixa guerra, per part uels
dos bànuols 9 Potser per aquest motiu són abunuants els uiaris ueuicats al
períoue ue la Guerra Civil, més que els que s'encomanen a altres moments. IU
Altres vegades, però, els autors ue uiaris fan prevaler la distracció que els proporciona l'escriptura, és a dir, el fet ue ueuicar uns minuts uel uia a la reuacció, a cavall entre l'esbarjo, la reflexió i la memòria. Això succeeix, per regla
general, en períoues menys convulsos, com fou el ue la Segona República. 11
El primer uels uiaris ue Ros pertany a aquest segon moue!. L'autor ueixa
constància uels fets a fi u'esplaiar-se ue forma quotiuiana, a l'estil u'un exercici ue recapitulació que li omple petites estones ue lleure íntim. Ell mateix
uiu, el uia que enceta el uiari, que es tracta ue "poguer tinguer caua jorn una
petita i bona uistracció, a l'ensems que instructiva per la que l'escriu, i pràctica per si un altre uia vols tenir a mà alguns retalls ue una viua passaua".
De fet, Ros comença el seu uiari onze uies uesprés que una notícia hagi commogut Palafrugell: un automòbil al qual li havien fallat els frens havia
impactat contra la gent que comprava al mercat, el uiumenge, i havia causat un mort i quatre ferits ue uiversa consiueració. 12 En el uiari uel front, en
canvi, Ros ueixa constància u'esueveniments que preveu que seran cabuals i
únics al llarg ue la seva viua.

la ue tants altres com ell, és a uir, en la mesura que un cronista uesconegut
esuevé un autèntic ciutauà. D'aquesta manera, Ros no sempre és el protagonista uels uiaris: els altres - com ueia Muñoz- també hi són. Per les seves
pàgines hi uesfilen personatges meuiàtics, éssers anònims, la seva xicota, els
pares i altres familiars, amics, polítics locals, ministres, patrons, treballauors,
oficials ue l'exèrcit, refugiats ue guerra i un llarg etcètera, que inclou els
uecorats en els quals es mouen aquests inuiviuus, ues uel paisatge al context
social concret.
Ros escriu, uoncs, uns uiaris en què es fa ressò ue les grans notícies uel
moment, que funcionen com un eco ue l'actualitat. La pretensió u'assolir
l'objectivitat hi és en tot moment, fins al punt que se'ns fa uifícil precisar, a
través uel uiari, quina era la seva posició política concreta i, molt més encara, quins eren els seus sentiments més íntims. Ros pretén mostrar-se molt
serè, atès que no es consiuera una persona que hagi ue plasmar el seu punt
ue vista sobre els assumptes tractats, si nó només un inuiviuu amb la suficient
capacitat per ueixar constància dels fets ocorreguts.

Criteris d'edició, selecció, transcripció i anotació
El contingut uels uia'ris ue Ros és un mirall uels esueveniments que tingueren lloc a Espanya, Catalunya i Palafrugell els mesos en què l'autor es
posà a escriure. Per tal u'entenure correctament aquests uiaris, crec que és
uel tot necessari fer un esment al context històric en el qual es prouueixen
les anotacions ue Ros n En aquest sentit, el lector trobarà, més enuavant,
algunes referències al context que emmarca els uocuments.

Ara bé, en cap moment Ros es planteja erigir-se en testimoni u'una
època i u'uns fets o uotar el uiari u'una projecció pública posterior. Això s'entenia que estava a mans uels escriptors professionals. Així, els uos uiaris uel
ue Palafrugell reflecteixen les seves vivències personals. Amb tot, el seu interès es troba en la connexió que estableixen entre la viua uel mouest autor i

El present volum, uoncs, presenta una selecció u'alguns fragments uels
uiaris ue Ros, seguint el criteri u'oferir una panoràmica general uels fets uescrits per I;autor i, al mateix temps, evitar la reiteració U' accions que aquest
realitza uia rere uia, o bé estalviar la lectura ue certs passatges l'interès uels
quals és menor pel fet ue referir-se a moments u'una més baixa intensitat.
Alhora, en el cas u'''EI meu uiari", s'ha optat per agrupar en uos blocs les
anotacions ue Ros seguint un estricte orure cronològic. Un primer grup estaria ueuicat a les qüestions ue caràcter extern: el treball, l'economia, els sistemes ue transport, la política i el servei militar; i un uarrer apartat es referiria a l'entorn més íntim: la família, les seves amistats, l'alimentació, la salut,
el lleure i la climatologia. En canvi, el uiari uel front només segueix un orure
temporal, ja que, per les circumstàncies uelmoment, no presenta una uistinció clara ue temes, els quals es troben, tots ells, relacionats u'una forma o
una altra, i presiuits per la vivència uirecta ue la guerra. D'altra banua, la
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selecció de fragments va acompanyada, quan cal, de notes explicatives al
final del document, que pretenen aclarir tot allò que no ha estat dit en
aquests capítols introductoris.
Abanda d'això, crec que cal esmentar expressament els criteris de transcripció utilitzats, pensats per a oferir al lector el contingut dels documents
originals sense desvirtuar-ne l'essència i, al mateix temps, facilitant-ne la
lectura. Sota aquests principis, els criteris emprats han estat els següents:
- Respecte a la morfologia i la sintaxi de les frases emprades en el document.
- Manteniment del lèxic utilitzat, excepte en el cas d'errors ortogràfics.
- Regularització de l'ortografia d'acord amb la normativa actual i correcció
d'errades i oblits d'escriptura.
- Conservació dels signes de puntuació originals, excepte quan interferien
negativament en la comprensió del text.
- Supressió dels signes d'admiració al principi de les frases, d'acord amb la
tendència actual.
- Regularització de majúscules i minúscules, excepte en el cas de pronoms
personals o articles.
- Respecte als subratllats i les majúscules emprades per l'autor.
- Manteniment dels barbarismes (la majoria castellanismes) propis del registre lingüístic emprat sense marcar-los ni entre cometes ni en cursiva, ja que
considerem que són propis de la varietat lingüística de l'autor i delllenguatge col·loquial de l'època, i no és objectiu d'aquesta transcripció fer-ne
cap anàlisi.
- Respecte a la forma d'escriure els noms propis de persona, els articles que
els encapçalen i els topònims.
- Presentació en cursiva dels títols de les publicacions periòdiques i de les
pel· Heuies citades.
- Desenvolupament de les abreviatures entre claudàtors, excepte en el cas de
formes emprades habitualment.
- Eliminació dels punts dels acrònims.
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- Afegiment del signe [?l darrere els mots o en lloc dels mots que presentaven dubtes de lectura.
- Afegiment del signe [ ... l en el lloc en què als diaris originals hi havia parts
de text que no s' han seleccionat per a la present edició.

Els diaris personals: una font per a la història
Els diaris de Lluís Ros, com els de qualsevol altra persona, enllacen l'experiència particular amb la general. En aquest sentit, els dos documents que
presentem són també fonts per a la història, perquè a trivés d'ells copsem la
percepció de determinats esdeveniments i en coneixem alguns que tingueren una certa importància, especialment a nivell local ("El meu diari") o en
el decurs de la vida al front d'Aragó (diari del front). 14
La contribució dels testimonis personals a la històri a l'assenyalava,
també, Vazquez Montalban. Al seu parer, els testimonis personals - di aris,
memòries, autobiografies, narracions en primera persona, correspondència... - representaven poder construir una història més sòlida i més veraç,
feta de substància real. Aquests testimonis són els autèntics "tresors de la
memòria civil" que permeten fer "el trànsit entre el jo i el nosaltres". En
alguns casos, les memòries van més allà de la simple descripció de fets, captant les expectatives generacionals del moment o superant l'experiència
quotidiana per assolir la categoria històrica. En aquest sentit, els testimonis
personals serien aquella "història en minúscula de la gent anònima" que el
palafru gellenc Jaume Guasch deia que s'havia d'escriure "una mica entre
tots".1 5
Malgrat tot, aquests testimonis requereixen la tasca d'historiadors per tal
de permetre passar del discurs en primera persona - tot reconstruint els
bocins de la memòria- a un altre d'històric o explicatiu. Així doncs, segons
Vazquez Montalban, la importància d'aquests testimonis era de tal magnitud
que en depenia la pròpia qualitat de la historiografia futura.Ió Al mateix
temps, els testimonis personals han de tenir un tractament similar a d'altres
fonts històriques, per a la qual cosa n'hem de conèixer les característiques,
oportunitats i amenaces.
Un dels avantatges que presenten aquestes fonts és que aconsegueixen
apropar el passat al lector amb molta més facilitat que els manuals o diccio21

Juris, a causa de la seva amenitat. Un altre és que permeten combatre l'oblit
sobre episodis de la història que, lleliberallament, han estat silenciats o tergiversats. El gènere memorialístic pot esdevenir, doncs, el contrapunt de la
història oficial i, fins i tot, lleI testimoni dels líllers o lle les grans personal itats. I com que sobre els períolles lle la Segona República i, especialment, de
la Guerra Civil, hi va haver la voluntat d'estendre-hi un mantell de silenci,
calla vegada que es localitza material testimonial ll'aquells anys i es diposita en un arxiu obert al públic cal que ens n'alegrem. Actualment - més d'ull
quart de segle llesprés lle la mort lle Franco- això ja comença a ser freqüent.
Sovint, al darrere hi ha la petició expressa lleIs arxivers a les famílies o ll args
processos de recerca dels investigallors basats en el contacte amb els testi monis orals. Així doncs, cal agrair l'esforç lle tots aquests agents, però especialment el lle la ciutallania - i, en aquest cas, lle la família lle Lluís Ros- que és
qui fa les aportacions que permeten recuperar, preservar i llifonllre la memòria històrica col· lectiva.

Portada d' "El meu diari"
(Fons de Lluís Ros i Medir,
AMP)

Cal que no oblillem, ll'altra ban lla, que les fonts lle tipus personal són
fràgils , perquè no sempre es conserven. La memòria no enregistrada està
conllemnada a llesaparèixer. Sovint, les persones ll'ellat avançada són les
llipositàries d'un coneixement que es va perllent. Les veus d'alarma sobre
aquest aspecte ja s'han deixat sentir: Vazquez Montalban parlava d'urgència;
Salomó Marquès lleia, directament, que havíem fet tarll." En llefinitiva, es
pot llir que la llum que il·lumina la taula de treball perll intensitat calla
vegada que un testimoni lleixa lle ser-hi , amb la qual cosa l'investigador ha
de forçar més la vista, amb el risc lle perllre-la, o ll'errar els resultats lle la
feina.

Primera pàgina
d' "El meu diari"
(Fons de Lluís Ros i
Medir,AMP)
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Diari del front
(E. Bruguera,
Fons de Lluís Ros
i Medir, AMP)

D'esquerra a dreta: Filomena Bonany, àvia de Lluís Ros, i Frederic Ros i
Sofia Medir, els pares (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)

Pàgines interiors del diari
del front (E. Bruguera, Fons
de Lluís Ros i Medir, AMP)

Signatura de Lluís Ros
i Medir (Fons de Lluís Ros
i Medir, AMP)

Lluís Ros i Medir (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)
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Memòria i historiografia sobre la Segona República
i la Guerra Civil a Palafrugell

Lluís Ros i Medir (1. Casanovas, Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)

El coneixement que avui tenim sobre els períoues ue la Segona
República i la Guerra Civil es Jeu a l'acció uivulgauora uels mitjans ue
comunicació, les euitorials, les institucions i els centres ue recerca i ensenyament. Pel que fa a l'àmbit concret ue les publicacions sobre Palafrugell , cal
uir que, avui en uia, encara manca una monografi a ueuicaua a la Segona
República o bé alguna ue més concreta que es centri en els anys ue la Guerra
Civil. Fent un repàs ue les uiverses publicacions que hi ha hagut fins ara en
relació amb aquests anys, proceuents tant u'histori auors, com ue periouistes
o, fins i tot, ue testimonis, s' ha ue uir que fins a final uels anys vu itanta no
van començar a aparèixer les primeres referències bibliogràfiques. Es tractava, en primer lloc, uels articles ue Cabruj a i Canes sobre Martí ]orui Frigola
-alcalue ue la vila ues ue 1936- i, en segon terme, uel volum ueuicat a la
Guerra Civil , a càrrec ue Molinas, en el qual es recollien retalls ue premsa,
fotografi es u'època i entrevistes.'" Anteriorment s' havia publicat la primera
monografi a ueuicaua a Palafru gell - uins la col·lecció Quaderns de la
Revista de Ci1'Ona- la qual ueuicava Jues pàgines a la Guerra Civil i cap
apartat específic a la República, per bé que s'hi referia en uiferents llocs uel
volum. Aquesta obra teni a un to marcauament periouístic i, com les ue la
resta ue la col·lecció, era ue caràcter uivul gatiu , ue manera que no es pot
consiuerar que la seva publicació vingués a resolure cap ue les hipòtesis
plantejaues sobre el Palafru gell uels anys trenta. '9 Apartir ue 1990, algunes
publicacions van inciuir sobre aspectes específi cs uel períoue: les cooperatives, l'ensenyament o els locals i entitats u'oci i restauració ue la ciutat; fin s
i tot, aparegueren les memòries personals ue Bepes, que ueuicaven unes
pàgines al períoue ue la República i la Guerra Civil a Palafru gell i, també, al
front u'Aragó. 21'
D'ençà ue 1997, però, les referències bibliogràfiques sobre el períoue ue
la Guerra Civil es multiplicaren. Aquest mateix any, un article aparegut a
Revista de Ci1'Ona repassava la viua ue Rosa Laviña - una jove anarquista
militant el 1936 i exiliaua el 1939-, a través u'una entrevista. Laviña seria
motiu u'un altre interviu més enuavant, publicat per Martí i, ue fet, ja ho
havia estat en volums anteriors - com el que s' ha citat, ue Molin as, o el ue
l'anualusa Antonina Rourigo-, en programes ue televisió, etc. Al mateix
temps, altres personatges han estat biografiats: Lleuó va escriure sobre Ramir
Bruguera -membre uel Comitè i exiliat el 1939- ; Carme Morató ho féu sobre
Ernest Morató -membre uel Comitè ue Calella per ERC- , i al butlletí u'infor-

Llúcia Saballs i Solà (1. Casanovas, Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)
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mació municipal palafrugellenc, Can Bech, aparegué una ressenya referent
a Àngela Clos - la primera regidora del consistori, l'any 1937." Abanda ue
les entrevistes i les biografies, el testimoni personal també va veure la IIUJll
en forma ue memòries, com les que va escriure Lluís Marcó, col·laborauor ue
la premsa local, membre ue la FNEC, soluat al front republicà i, al là, uestacat càrrec de l'organització sanitària. 2\
PosteriorJllent, aJllb el canvi ue segle, aparegué una monografia general
sobre el segle XX a Palafrugell, a càrrec ue Salvatella i ColoJllé. Aquest voluJll
ueuicava setze pàgines a la República i vint-i-nou a la Guerra Civil , recollint
el que s'havia publicat anteriorment i fent noves aportacions al coneixeJllent
uel períoue, sobretot a través uel buiuat ue les publicacions locals ue l'època,
més que a partir ue la consulta de fonts estrictes d'arxiu."
El llibre, d'escriptura amena i molt ben estructurat, interpreta - segons
el meu criteri- alguns uels fets més uelicats de la República i la Guerra ~ota
una òptica artificialment objectiva. Els seus autors, volent-se desmarcar dels
bàndols polítics existents uurant la República i uels polítics i militars de la
Guerra, arriben a conclusions com les següents: "[després uels Fets
u'Octubre) la temperatura política s'havia refredat" ; o "el triomf de les
esquerres [el febrer ue 1936) accentuà la fractu ra social".

Abanua ue l'obra ue Salvatella i Colomé - i dels matisos que s'hi puguin
fer-, la historiografia palafrugellenca posterior ha aprofunuit en el coneixement u'aspectes puntuals d'aquells anys, com l'ensenyament, els escriptors,
la premsa, el suro, la demografia i l'arquitectura, sobretot a través de la
col·lecció Quaderns de palafiugell, coeuitaua per l'Ajuntament i la
Diputació ue Girona.'!> En canvi, la col· lecció ueuicaua a l'euició de uocuments històrics que porta a terme l'Arxiu Municipal no havia incidit fins ara
en aquest períoue. Des d'on sí que, recentment, s'ha fet referència a la Guerra
Civil ha estat ues ue la preJllsa comarcal. Un uels números ue Presència, per
exemple, recollia les vivències del palafrugellenc Díuac Ortiz als fronts del
Segre i ue l'Ebre."
Així uoncs, veiem que, en general, la Guerra Civil ha estat un períoue
sobre el qual s' ha escrit molt més que no pas sobre la Segona Repúb lica, que
només apareix com a avantsala ue l'episoui bèl·lic i, encara, en breus mencions als relats personals esmentats. Tan sols trobem referències generals
sob re el períoue republicà de pau en les Jues monografies generals citaues.

Pel que fa al Sis d'Octubre, si la calma arribà a Palafrugell fou precisament pel silenci que imposà la repressió ue la Guàruia Civil , que consistí a
empresonar els líuers de la revolta, mentre altres fugien a l'exili. Per tant,
seria conven ient no confonure el refreuament ue l'ambient polític amb la
repressió per la força de les armes.

Fet aquest repàs, els ui aris de Ros s'han de considerar com una passa
més en la recuperació plena ue la consciència sobre aquells anys. El franquisme deixà un rastre u'atoruiment general i la Transició proporcionà,
encara, alguns seuants més. I-Jan calgut Jllolts esforços per situar el país en
una normalitat uemocràtica i per pouer parlar obertament uels assumptes
que han inspirat més temors. S' ha de situar, uoncs, la publicació uels uiaris
ue Lluís Ros en aquesta uinàm ica i, al mateix temps, cal consiuerar-Ia Lin
exemple més de l'euició ue relats personals, en la líni a uel que apuntava
Vazquez Montalban, tal com s'ha vist en el capítol anterior.

Pel que fa a les causes ue la Guerra Civi l, el tòpic ue situar l'origen uel
conflicte en la suposaua provocació que exercien les esquerres ues del poder
és, a més ue molt recurrent, una interpretació que ja es va fer durant el franquisme. Caluria tenir en compte que la victòria fou ue caràcter electoral i,
per tant, fruit ue l'expressió de la voluntat popular -més encara a
Palafrugell, lloc on les esquerres guanyaven per folgaua majoria. No es pot
atribuir, doncs, a uns resultats uemocràtics el fet que tingués lloc una fractura social. Al contrari, aquesta es produí perquè un sector social, minoritari però influent, ueciuí no respectar aquelles eleccions. Ara bé, si es parlés ue
la revolució posterior, aquesta sí que es podria assenyalar com a causant uel
trencament social: en efecte, l'actituu revolucionària u'una part ue la societat topà amb la resistència u'un altre sector, tant o més representatiu que el
primer."

D'altra banua, a través d'aquest uocument, el lector coneixerà aspectes
molt concrets dels anys trenta, així com la percepció que l'autor i altres palafru gell encs i palafrugellenques tenien sobre la realitat que els afectava de
forma més directa. Per tal ue contextualitzar i entenure Jllillor la microhistòria uels uiaris, als capítols següents es fa un repàs a les línies mestres de la
República i la Guerra Civil a Palafrugell i al front u'Aragó. Tanmateix,
aquesta introuucció històrica no s'ha u'entendre com un text ue recerca
sobre el períoue, ja que no s'ha realitzat una investigació basada en el conjunt ue les uiferents fonts.'" Del ventall ue fonts disponibles, a més, cal ressaltar la urgència ue tractar les ue tipus oral, atès que, com que moltes no
s' han enregistrat, corren el risc de desaparèixer. Així uoncs, caldria fer un
esforç més gran de localització i conservació d'aquest tipus de testimonis, a
més u'incentivar -com es fa actualment- l'estuui dels que ja es troben conservats en els arxius.
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Segona frase quinzenal de juliol de 1945, en què es transmetia la idea
que Espanya s'havia anat esmicolant a mans d'anarquistes, republicans i
masons (Col·lecció Frase Quincenal, ARDB)

Cartell propagandístic que apel·lava a la memòria dels lluitadors del bàndol franquista (AMCPA)
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"El m '11 diari " i la S 'golla !tcpúlJlica

1.;1S(')' () II :I Ik p1u>lic;1;1 1);11 ;11'1'11,('11

l': " ;¡qlIl'SI ra pllol S';1Il01l' 1l les pa rticularitats que van caracteritzar el
1l1l1l1ici pl ('llir ' 19:5 1 i IlJ:S6, l'etapa ue pau de la Segona República. En pri!lll'r ll oc, c tldria dir que l'estructura econòmica de la ciutat, des ue la fi uel
segle XIX, s' havia basat en la inuústria uel suro, que ja existia al segle XVIII
i que ara, a causa ue la seva magnituu, uonava feina a la major part de treballadors del lloc i garantia els ingressos a una classe burgesa ben connectaua, mitjançant la compra de matèries primeres i les exportacions, amb el
cosmopolitisme europeu i també amb el nord U'Àfrica. Això facilità l'obertura d'horitzons i possibilità que, per exemple, s'instal·lés una Escola
Municipal u'Iuiomes a la població.

El treballador del suro, per la seva banua, havia anat canviant, u'un perfil artesà a un altre u'obrer estrictament proletari, com a conseqüència ue la
mecanització uels processos ue fabricació dels taps i altres prouuctes i ue
l'absorció de les petites fàbriques per d'altres ue més grans, algunes ue talla
internacional. Això tenia lloc des uel principi uel segle XX, i una primera
mostra n'és la creació de la societat Miquel i Vincke (1900), uesprés
Manufacturas ue COI'cho SA (916).29
És precisament a partir ue l'aixecament u'euificis com el u'aquesta fàbrica que Palafrugell es començà a uotar u'una arquitectura de qualitat.
L'edifici principal de Manufacturas uel Corcho, acabat el 1904 i situat al
carrer Pi i Margall -avui denominat popularment can Mario-, per exemple,
disposava d'una magnífica façana u'estil mouernista tripartida, típica dels
edificis fabrils, obra ue l'arquitecte General Guitart. Paral·lelament, tingué
lloc l'aixecament ue l'euifici, encara neoclàssic però d'ornamentació eclèctica, uel Mercat Cobert (901), projectat per Martí Sureda i Vila. Més endavant
destacaren euificis com el ue la cooperativa L'Econòmica Palafrugellenca
(1926-1927) , un uisseny noucentista u'arrel trauicional ue Rafael Masó; i el
ue l'Escola d'Arts i Oficis 0932-1934), u'estil racionalista, projectat per Emili
Blanch i Roig. lO
Abanua u'alguns euificis singulars, el desenvolupament urbanístic palafrugellenc d'aquest període fou molt menys intens que el uel segle XIX, a
causa ue la crisi que afectava la inuústria surera, i el creixement ue la ciutat
s'anà realitzant sobre la trama urbana anterior, basaua en l'antiga estructu-
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ra rural, la qual ha conuicionat l'entramat ue carrers fins avui. " Pel que fa
a la població, Palafrugell tenia, el 1930, 8.682 habitants, gairebé com Sant
Feliu ue Guíxols, que era el municipi més gran uel Baix Emporuà. Així,
Palafrugell representava un 15,5% uel total u'habitants ue la comarca. l2
Com a petita ciutat obrera i industrial, Palafrugell també tenia una viua
política uesperta i un ventall divers d'opcions en aquest camp. La tenuència
política preuominant era la federal i republicana, organitzada en uiferents
partits i, ues ue 1931, aplegaua sota la sigla u'ERC. Ara bé, hi havia també
una opció conservauora i monàrquica, que era la que representava la Lliga
Regionalista. D'altra banua, la tenuència obrera la representava el sinuicat
ue la CNT, majoritari entre els treballauors. Les opcions republicana i llibertària estaven uniues per vincles històrics, però responien a uos plantejaments
ue societat, en realitat, força uiferents. Com a conseqüència U'aquest intens
ambient polític, a la vila -a més ue partits i sinuicats- es celebraven reunions, mítings, tertúlies i conferències, i es publicava premsa u'una o altra
tenuència. Tot plegat eclosionà durant la República, uesprés ue les limitacions imposaues per la dictauura ue Primo de Rivera, i es multiplicà el 1936,
per efecte ue la guerra i la revolució.
A l'opció republicana li uonaven suport sectors ue la petita burgesia, treballauors qualificats, obrers i pagesos, i tenia, segons ueia Rahola el 1931,
"una forta i gloriosa tradició".n La major part ue republicans eren, alhora,
federals. L'antic partit federal, d'arrels decimonòniques, encara era present en
terres emporuaneses. Segons Duarte, tenia nuclis a la Bisbal i Figueres. ASant
Feliu, en canvi, s'havia reconvertit, el 1932, en el Partit Republicà Federal uel
Baix Emporuà (PRF) ue Josep Iria i Salvador Albert, que tenia estrets vincles
amb ERC." Tanmateix, sembla que una forma preceuent uel mateix partit -el
Partit Republicà Feueral Nacionalista ue les comarques gironines- hauria
existit -almenys ues uels anys vint-, en l'àmbit comarcal, i que hi haurien
militat, a més uels mencionats, Josep Sagrera, Josep Fàbrega, Josep Puig
Pujaues i alguns joves, com el palafrugellenc Elpiui Fayet. ';
D'altra banua, a Palafrugell també hi hauria hagut, ues de final dels
anys vint, el partit u'Acció Catalana, funuat per Martí Jordi Frigola, entre
u'altres. Jorui hauria format part, també, ue uiferents comitès revolucionaris
que haurien contribuït a l'enderrocament de la monarquia.l6 Amb la
República, Jordi ingressà a la Unió Republicana d'Esquerra (URE), en la
qual hi havia, també, .Josep Sagrera -alcalue ue 1931 a 1933 i presiuent del
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~ 1. tl f',I,1 1 1'('\1,11'111'1:1 di' dll!'l'I'III S gl'llps POlll ics, simil ars però inuependl' llh, IIII ('IIP l 'b i liS l' Is ('\ ll s l'I¡'('IOI':lI s d,I 1l 0 Ll partit de Macià, la tenuència
111:11111'11 :11'1:1('1111'\ ' l' I ~ grups l'l'pubIi ': I!lS i l'c uerals seria la ue formalitzar el
M' li III )\I'\ 'S ('111'111011 p:ll'lil , per l1é que a Harcelona alguns feuerals establi1"11'11 II lg: IIIIS :1111 11 la CN'!'. " De l'et, la URE - la ue Palafrugell i la u'altres
Illl llli cip is l'S V: I l'usioll:ll' amb altres organitzacions republicanes u'arreu ue
C:II :tlllll ya, les qual s van formar ERC. APalafrugell, si bé continuà existint el
pri ll\l' I' p:lrlit, estava formalment auherit al nou, La URE gauuí uel suport
d'lIll II OU òrgan ue premsa local, el periòuic Ara 0930-1937), funuat per
Sagrera, .lorui i altres uestacats republicans. L'Ara feia la competència a
I3ttix-Empordà 0909-1936) , més conservauor; ue la mateixa manera que a
la Bisbal, per exemple, el Ciutadania es uisputava els lectors amb El
Bisbalenc 5 9 A causa uel caràcter proper a ERC u'Ara, la publicació va ser
clausuraua, més enuavant, arran uels Fets u'Octubre ue 1934, i reoberta el
1936. Durant tot el primer any ue guerra es va mantenir en actiu.'"

En el context polític uels primers anys trenta, es prouuí la convocatòria
u'eleccions municipals, les quals tingueren lloc el 12 u'abri l ue 1931. A la
província ue Girona votà el 75% ue l'electorat, xifra que fou la més elevaua
ue Catalunya. En els comicis palafrugellencs guanyà la canuiuatura u'esquerres i republicana, fOlmaua per la coalició ue la Unió Feueral Nacionalista
Republicana amb el Centre Catalanista Republicà, que s'emportà 3,294 vots,
uavant els 1.544 ue la Lliga. De fet, en general, les ciutats catalanes es uecantaren per l'esquerra i el món rural, pels monàrquics.
A Espanya les eleccions provocaren, uos uies uesprés, la proclamació ue
la República i la uestitució uel rei. A Palafru gell - com a tot l'Estat en general- el canvi ue règim fou pacífic; únicament es prouuí un inciuen!: el retrat
institucional uel monarca fou trencat, pel carrer, a mans u'un grup u'exaltats." Però la República, tal com ueia Rahola, arribà "juríuicament, pouríem
uir; sense trastorns i sense sang". AGirona el retrat reial es féu uesaparèixer
ue l'Ajuntament per tal que no fos despenjat i uestruït al carrer, com a
Palafrugell. Des uel mateix consistori es proclamà la República, es fe ren onejar les banueres ue la República i ue Catalunya i hi fou col·locat "un u'aquells bustos ue la República que havíem vist anys i anys pels Centres
Republicans ue les nostres comarques": es uesfermà "una vertauera festa
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major", Els consellers municipals es uirigiren, llavors, al Govern Civil, per
formalitzar el canvi ue governauor. Després u'un estira i arronsa, es prouuí
el relleu, uavant els crits ue nombrosos manifestants, Llavors, a mitja tarua,
tin gué lloc una concorreguua manifestació, amb la banuera republicana al
capuavant i amb les notes ue "La Marsellesa", "l'himne immortal ue tots els
pobles lliures", Algunes persones s'inquietaren pel que pouia succeir-los,
Rahola, però, no uubtava ue la bonuat ue la República, uel respecte que mostrari a envers els col,legis reli giosos ue monges, per exemple, i uel que ja
havia mostrat envers la persona uel rei, a qui havia ueixat marxar a l'exili.
AGirona, uurant la festa uel 14 u'abril s' acabà ballant saruanes "amb més
joia que mai", una uansa que simbolitzava, segons el periouista, la feueració
uels pobles u'Ibèri a."
Proclamaua la República, Sagrera va ser, per voluntat popular, l'alcalue
ue Palafru gell , acompanyat ue regiuors com Ram ir Deulofeu, Joan
Rouríguez o Juli Colom ,'~ precisament un cosí ue l'autor uels nostres uiaris.
El nou pouer municipal comptà amb un nou jutge, Tomàs Girbal, company
ue Sagrera a l'Acauemia Palafru gellense." Aquella legislatura es uonà prioritat a les obres, al suport a la llengua catalana i a l'ensenyament. Respecte
a aquest, un nou òrgan regí la viua escolar: el Consell Local ue Primera
Ensenyança. Aquells anys es féu un nou parvulari i, el 1935, s'aprovà el projecte per a la construcció u'una nova escola primària - tot i que queuaria
aturat per l'esclat ue la Guerra Civil. Amés, s' inaugurà l'escola activa Avant.';
El gran problema u'aquests anys fou l'increment ue sol·licituus ue matrícula - que no es van pouer atenure ueguuament- i, també, la manca ue calefacció a l'escola ue nenes. D'altra banua, la nova línia euucativa republicana afavorí l'euucació en català, la compra ue material peuagògic, la programació ue sortiues com a complement a les classes teòriques i la prohibició
uels càstigs físics.'('
En l'àmbit polític i protocolari, Palafru gell va rebre Jues visites ue
Francesc Macià, abans que aquest fos presiuent ue la Generalitat. La primera vegaua fou el 21 ue juny ue 193 1: Macià venia ue la Bisbal i, abans u'anar a Palamós i Sant Feliu , es ueturà a Palafru gell, on el reberen més ue
3.000 persones. La segona vegaua fou al principi ue juliol ue 1932, acompanyat ue Ventura Gassol, futur conseller ue la Generalitat, per realitzar una visita a Sant Sebastià i a la fàbrica de Manufactures uel Suro.
Enmig u'una i altra visita, Palafrugell celebrà el primer aniversari ue la
República, amb un ball ue primavera, al Mercantil, organitzat per la colla
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I()'I I, ('ll ll's qll.lls l'Is l'I 'plIl> lir:IIIS històrics -ara sota la sigla d'ERC- aconM'gl!l I'('11 III I :I ll lpll SlI!10I'l popular, especialment a les ciutats petites, com
P:!I :ll'rll ¡.;(' 11 o S:ll1t Feliu.'" Encara més favorable fou la consulta de l'Estatut
J 'mil ol1 oll1i a de Catalunya, en què el sÍ, a Palafrugell , obtingué 2.036 vots a
ravor - amb un percentatge un xic més alt que el gironí- , 2 vots en contra i
5 en blanc. Les dones, que encara no tenien dret a vot, dipositaren l.800 butlletes favorables en taules al carrer."'"

Sastre 5 \ Anteriorment, ho havien estat persones com Fortunato Barthe, que
havia representat diversos sindicats de la vila al Congrés ue Sants ue la CNT
catalana, l'any 1918. 54 També havien destacat, entre els llibertaris, personatges com Martí Laviña, que impartia classes ue català a casa seva en plena
dictauura ue Primo ue Rivera. 55 A més de la CNT, a la regió ue Girona hi
havia altres sinuicats capaços u'articular la protesta obrera, com l'autòcton
Acció Social Agrària - proper al partit Bloc Obrer i Camperol i més propi ue
sectors obrers agrícoles- o, en menor mesura, la Un ió de Rabassaires
-aquest més pròxim a ERC i, uurant la guerra, al PSUC. 5(,

Com ja s'ha uit, el negoci del suro proporcionava ingressos a una classe
capitalista i treball a un bon nombre u'obrers. Això va fer que els dos actors
fossin, sovint, antagonistes, perquè el major benefici u'uns podia anar en
detriment dels altres. 109 Els anys vint, algun treballauor contestatari va haver
de patir "el pacte ue la fam " per part dels patrons, que consistia en la posada en pràctica de l'acOl'u mutu ue no uonar feina al subjecte en qüestió. 50

Pel que fa al món de l'associacionisme, Palafrugell disposava u'una
oferta d'oci lúuic i cultural al voltant dels casinos i ateneus, alguns amb una
dilatada trajectòria. 57 A Europa, aquestes entitats havien nascut com a resultat de la reivinuicació ue les classes populars per suplir la manca de serveis
culturals i d'oci proceuents ue l'Estat. A Catalunya, s'havien generalitzat a
partir ue la revolució de 1868, i després passaren per diferents moments de
crisi. No obstant això, amb la Segona República s'havien revifat de nou i
algunes mostraven un clar component obrerista, mentre u'altres estaven més
emparentaues amb un republicanisme popular no classista - com l'Ateneu Pi
i Margall, de la Bisbal- o amb un reformisme de caràcter més burgès.
Finalment, també hi havia els centres ue reunió u'industrials, ue tall conservauor.

Una de les empreses que ocupava més treballadors els anys trenta era
Manufactures uel Suro Armstrong, S.A, que havia sorgit ue la venda de
Manufacturas del COI'cho (1916-1929), especialitzada en aïllants de suro, a
l'Armstrong Cork Industries, una multinacional d'origen nord-americà que
a Palafrugell, el 1930, també havia comprat la fàbrica de Barris, i que posseïa una altra sucursal a Palamós. 5l
La majoria de fabricants eren partidaris del proteccionisme, és a dir, ue
la política estatal que penalitzaria l'exportació de suro en planxa, sense treballar, mitjançant aranzels, la qual cosa havia u'afavorir el manufacturat.
L'exportació d'aquest, però, depenia de les oscil·lacions econòmiques dels
països de destí de la mercaueria, i això el subjectava als avatars internacionals. Així, no és estrany que la crisi provocada pel crac americà de l'any 1929
afectés de ple les exportacions de suro i, per tant, l'economia palafrugellenca. A més, la venda de Manufacturas, palafrugellenca de soca-rel, havia precipitat la decadència ue la indústria del suro a la ciutat."
La crisi en si plantejà una sèrie ue contradiccions entre patrons i obrers
que aquests darrers volgueren resoldre amb la pressió ue protestes i vagues
que no. sempre responien a motius estrictament socioeconòmics, com s'ha
dit. La capacitat de mobilització obrera es devia, en bona part, a l'existència
d'un sindicat com la CNT. Alguns dels seus dirigents palafrugellencs, aquests
anys trenta, foren Joan Pinos, Àngela Clos, Lluís Sabater "Xera" o Miquel
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Una de les entitats u'aquest tipus que els anys trenta gaudia ue més bona
salut a Palafrugell era el Centre Fraternal (1887), originat a partir del Cercle
Palafrugellenc (1859). Allí s'hi feia ball, cinema, tertúlies, mítings i conferències, per a les quals s' intentava de portar oradors de renom, com
Frederica Montseny, per exemple, que hi parlà en una ocasió." Abanda uel
Fraternal, destacaven el Cercle Mercantil (1904-1989) - situat a la plaça
Nova, com el primer, però ue caràcter benestant-, l'Ateneu Palafrugellenc i
el Casal Popular -societat recreativa d'arrel catòlica que pretenia competir
amb els casinos obrers. 59 Tant el Fraternal com l'Ateneu uisposaven ue biblioteca per als seus socis. Aquestes col·leccions de llibres, propietat d'entitats
privades, solien fer un servei pràcticament públic de préstec de llibres, en
poblacions mitjanes com Palafrugell o Sant Feliu; això fins al moment en
què es van crear les biblioteques populars. En aquest sentit, Ventura Gassol,
conseller de Cultura uel Govern de la Generalitat, s'havia compromès davant
el Parlament a bastir una xarxa pública ue biblioteques en els municipis
superiors als 5.000 habitants, a partir de 1934. A Palafrugell, però, fou l'an-
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greu crisi econòmica, la qual cosa va frenar les expectatives ue benestar
general. Augmentà l'atur i, en conseqüència, la protesta obrera. La societat,
escinuiua en classes amb nivells ue viua ben uiferents, vivia les convulsions
pròpies u'un sistema uesigual, però, al mateix temps, es gauuia u'una relativa tranquil·litat que permetia esguaruar el futur amb una certa esperança.

1\¡!llloll'tl tlt'S, 1': l s i II O~ i ;ll eneus eren, en definiti va, el producte ue la
~ ill l : l ri() dI' hl' II l'~ I ;¡ r l'COIl(Hllic que, des ue final del segle XIX, havia generat
l'I SIII'O . 1·:1 prillll' r d'aquests centres va ser el Casino uels Alllics (1853) i, a
poc :1 po " l' 1 ~ 'asinos van esuevenir la "càtedra uels tapers", segons Meuir. El
Vl'ss;¡ nl lúdic u'aquests centres tenia el seu punt àlgiu en la celebració uel
hali els diumenges a la tarua. A Calella, però, era el Bar Miramar -o can
Perico- qui s'encarregava u'organitzar-Io. En uefinitiva, als nuclis ue pescadors, les tavernes substituïen els casinos palafrugellencs en l'articulació ue
la vida social. En aquest sentit, cal esmentar les primerenques can Batlle o
ca na Marieta Fonso. 61

Lluís Ros, un ciutauà ue la jove República espanyola, agafà la ploma un
uijous ue final u'octubre ue 1932. Ros no era escriptor, només imitava els que
ho eren; era un treballauor per compte u'altri, i el fet que iniciés un uiari és
prou sorprenent atès que a Espanya l'ínuex u'analfabetisme el 1931 era u'entre el 30 i el 50% ue la població. A Catalunya, però, aquest percentatge era
menor. A més, hi havia una propietat relativament ben uistribuïua, una
estructura ue negocis ue tipus familiar -com a França- i era, ensems, la
zona més inuustrialitzaua i urbanitzaua u'Espanya. En l'àmbit polític, havia
rebut la influència ue l'anarquisme i el republicanisme, i els catalans eren,
generalment, empreneuors i culturalment inquiets, i uisposaven ue millors
serveis públics i major oferta cultural. Això contrastava, des ue feia més ue
cent anys, amb la realitat castellana.

Pel que fa als ateneus, hi havia el Cultural Racionalista, uesprés
Llibertari -situat primer al carrer Cavallers i, amb la revolució, trasllauat a
Can Bech. G2 Una altra forma associativa ue les classes populars, però aquesta ueuicaua al consum u'articles ue la llar, era la que representaven les cooperatives. A Palafrugell, aquests anys tinuria molta activitat La Económica
Palafrugellense, que estava ben relacionaua amb l'Esperança Gironina, uirigiua per l'expalafrugellenc Dimas Bussot 6l

"El meu Lliari" en el marc LleI Bienni Progressista
Després d'un any i mig de la proclamació ue la Segona República a
Espanya, la qual havia canviat el panorama del país ue ualt a baix, Ros
començà a escriure "El meu diari". En el Palafrugell d' aqu~lIs moments
emergí una activitat política que havia queuat en estat de letargia sota l'espès mantell de l'anterior dictadura de Primo ue Rivera 0923-1930). Aquells
anys, les esquerres dominaven les institucions locals, catalanes i espanyoles,
i el sindicat de la CNT -a Catalunya i, en especial, a Palafrugell- aglutinava la major part dels treballauors. Per la seva banua, l'economia, fonamentada en l'activitat de les empreses sureres, arrossegava les seqüeles de la crisi
dels anys vint, a les quals s'haurien ue sumar els efectes uel crac uel 29, és a
dir, la minva en les exportacions de suro. A tota la comarca es va viure una
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Ros es trobava, uoncs, en aquesta Catalunya i en l'Espanya uel bienni
reformista u'Azaña, que era el presiuent uel Govern ues ue feia un any, atès
que anteriorment havia estat ministre ue la Guerra. 61 Azaña Iiuerava un
govern que construïa escoles, que havia reformat l'exèrcit i que havia sufocat un aixecament militar -el ue Sanjurjo, l'agost ue 1932-; tot i que també
havia hagut ue reprimir alguns avalots anarqu istes a l'Alt L1obregat. 65 En
efecte, uurant aquest períoue es van engegar grans reformes que havien ue
servir per a mouernitzar el país. La construcció ue noves escoles, però, s'aturà aquests últims mesos ue 1932, per manca ue pressupost suficient. Amb tot,
a l'inici de 1933 -en tan sols un any i mig- se n'havien creat 10.000 ue
noves. Això es uevia al fet que els republicans, hereus com eren ue la trauició ¡¡·lustraua, creien que educar la població era el camí indicat per a mostrar-li els avantatges de la reforma socia!.(,(,
Per altra banua, les institucions autònomes catalanes encara s'havien de
constituir. De fet, l'Estatut que conferia a Catalunya pouers polítics s'havia
aprovat feia tan sols un mes. Qui sap si Ros -catalanista com sabem que
era- no albirà un futur més esperançador, amb la República i l'Estatut, i
això el féu escriure un diari ... El cas és que, després d'alguns entrebancs,
com la revolta de Sanjurjo, l'agost ue 1932, l'Estatut havia quedat aprovat i
ara tocava, tal com recollí Ros, emprendre la constitució del parlament
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català mitjançant unes eleccions, ue les quals sortirien elegits els uiputats, el
presiuent ue la Generalitat - que seri a Macià- i, uesprés, els membres integrants uel Consell Executiu o consellers. (,7 Ros trasllauà al uiari aquests
assumpl.es i es féu ressò, particularment, ue "la reobertura uel Parlament
Catal à, que feia algunes centúries el rei Felip Vhavia uissolt".
Un altre uels aspectes encetat el 1932 era el ue la reforma agrària, que
els primers vuit mesos ue l'any ocupà el centre uel uebat polític. El projecte
ue reforma es tramità l'estiu anterior a l'inici del uiari ue Ros, però la llei
agrària resultant, que havia ue facilitar l'arrenuament ue terres als petits
camperols, gairebé no es portà a la pràctica pels llargs tràmits legals que
s'havien ue complir. A més, Espanya patia la regressió ue l'economia que
tenia lloc a tot el món ues uel crac americà ue 1929. En els aspectes més quotiuians, però, s'havia prosperat, malgrat la uepressió munuial: la renua
nacional pujà prop u'un 10%, els salaris augmentaren i el cost ue la viua es
va estabilitzar, amb la qual cosa augmentà el consum i es generà un creixement uel mercat interior. El Govern espanyol havia actuat amb molta més
uiligència que u'altres u'Europa amb més experiència, malgrat que s'an'ossegava un ueute important que havia ueixat la uictauura anterior, que ascenuia a 3.000 milions ue ptes.""
Tot i la millora ue les conuicions ue viua, les vagues U'obrers ue signe
anarquista ja s'havien fet presents l'estiu ue 1931 i a l'inici ue 1932 (noru uel
Bergueuà, Súria i Cal'uona) , ue manera que cal atribuir-les més a motivacions polítiques que a un malestar ue caràcter social 69
Ros, per exemple, es féu ressò uels posteriors moviments revolucionaris: el uia 30 ue uesembre apuntà el "uescobriment u'un uipòsit ue bombes a
Barcelona i el u'un complot terrorífic per part u'elements extremistes"; el 9,
10 i 12 ue gener anotà que "ahir al vespre havia esclatat la revolució, per part
uels elements anarquitzants de la FAI" a Barcelona, Lleiua, Ripollet, Sallent,
Reus, Tarragona, Cauis i València/o i el dia 13 uel mateix mes escrigué sobre
la sufocació ue la revolta ue Casas Viejas (Cauis). La repressió uels moviments anarquistes uel gener - que agrupaven part de la CNT, però no totafou més contunuent que en anteriors ocasions. l això ho percebé Ros, que
destacava que el Govern havia fet saber que "d'ara en enuavant, allà on se
ueclari un moviment u'aquests, se declararà l'estat ue guerra o de siti". Pel
que sembla, Ros excusava l'ús ue la força per part de la Guàruia Civil i ueia
que a Cadis havien tingut la "necessitat u'emplear les metrallauores". AI contrari d'ell, l'opinió pública reaccionà majoritàríament a favor ue les víctimes
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de Casas Viejas, uns pobres camperols mancats ue formació. Les anotacions
ue Ros, però, sí que recullen la sensació general que es produiria, de forma
imminent a tot l'Estat, un aixecament anarquista en nom uel comunisme llibertari. De tota manera, el 1932 la CNT catalana agrupava el 8% ue la població - mentre que els anys vint s'havia situat a l'entorn del 17%-; i pel que fa
al total de l'Estat, només el 3%JI
L'any 1933, la coalició republicanosocialista uel Govern espanyol ja
havia peruut el suport parlamentari del Partit Rauical, que, al principi, havia
votat favorablement algunes lleis. En funció ue tot això, el presiuent de la
República, Alcal:í Zamora, caua cop més allunyat d'Azaña, optà per convocar noves eleccions legislatives per al novembre u'aquell any, el resultat de
les quals configurà una nova majoria. 72 Ros, però, ja no opinà sobre aquests
temes, almenys en el seu uiari, atès que hi deixà u'escriure l'I de febrer.
Ros encara havia ue veure com la CNT - sinuicat que aplegava el 10% ue
la població total ue PalafrugelF'- organitzava una altra vaga, el novembre
de 1933: la de treballauors ue la indústria del suro palafrugellenca, que forçà
els patrons d'altres ciutats uels voltants a apujar els sous uels obrers, per evitar, precisament, l'aturada obrera. 74 Una altra conseqüència uel moment de
crisi per què travessava la inuústria fou l'acomiadament ue treballauors. El
juliol de 1935, per exemple, se'n van ueixar al carrer 700, entre Palafrugell,
Sant Feliu i alguna altra població. Al'agost, l'Armstrong ue Palafrugell acomiadà 20 homes i 25 uones i reuuí les hores de la jornaua de la resta uel personal. Un xic més taru, el gener ue 1936, el Banc de Palafrugell feia suspensió de pagaments. 75
Ros tampoc pogué escriure res sobre la mort sobtada, el gener ue 1934,
del uarrer alcalue de Palafrugell. Passats els moments clau ue la primera
legislatura municipal, Sagrera havia ueixat l'Alcaldia en ser escollit diputat
a les Corts espanyoles el novembre de 1933. L'enterrament comptà amb la
presència uel uiputat Miquel Santaló i del president del Parlament de
Catalunya, Joan Casanovas. Alhora, tingué una concurrència extraordinària,
per la qual cosa s'ha ue pensar que Sagrera ueixà un magnífic record entre
els seus conciutadans l6 Sembla que Ros també tenia bon concepte del seu
antic mestre, almenys així ho escriu en el uiari , quan explica que l'alcalue
havia intervingut a favor uels obrers en la disputa per les vacances que mantenien amb les fàbriques ue suro. El substitut ue Sagrera a l'Alcaldia va ser,
ue forma acciuental, Ramir Deulofeu. Les eleccions de gener de 1934 van
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confirmar un altre home de la URE-ERC al capdavant de l'Alcaldia: Martí
Jordi. Deulofeu va ser primer tinent d'alcalde. Jordi tan sols pogué allargar el
càrrec fins als Fets d'Octubre, tot i que el recuperaria amb les municipals del
febrer de 1936 77 Abans de l'octubre de 1934,]ordi decretaria la prohibició de
la cerimònia religiosa del salpàs JS Aquesta era una mostra més de la laïcització que, a marxes forçades, els republicans imposaven als municipis.
L'Estat, però, no havia tallat curt en eliminar bona part de les festes religioses per celebrar durant l'any, tal com Ros apunta sovint en el seu diari.)9
Això s'acabarà aviat, amb els Fets d'Octubre, els quals foren especialment intensos a Palafrugell. ~1 La revolta que hi tingué lloc implicà
l'Ajuntament, partits d'esquerres i sindicats obrers, aquests darrers units en
una Aliança Obrera, que es llançà al carrer el divendres 5 d'octubre a la
tarda, tal com havia succeït a Girona, Cassà i Palamós." Els treballadors s'aplegaren a la plaça Nova i, des d'allà, el sindicalista Josep Escalé declarà la
vaga general revolucionària." Un comitè assumí tot el poder municipal.
Alhora, a l'Ajuntament s'aplegà un veritable arsenal d'armes, es clausuraren
locals burgesos, es detingueren persones de tendència dretana i es cremaren
despatxos d'industrials. L'endemà, l'alcalde Jordi s'adherí a la proclama de
Companys, a favor d'un Estat català, i continuaren les detencions i registres.
La revolta aviat fou sufocada arreu -a )3arcelona, el dia 7. Aquesta derrota
dels sectors populars provocà l'exili de diferènts líders locals, entre ells el batlle i alguns regidors. Unes altres cinquanta persones foren empresonades per
la Guàrdia Civil i, alguna, processada judicialment, com Fayet o Pinos.'l A
més, es clausurà el periòdic Ara. Temps després, els efectes dels Fets
d'Octubre encara es deixaven sentir a la vila: alguns patrons es negaven a
admetre treballadors que havien participat en la revolta i, d'octubre a març,
s'hi instal·là una brigada mòbil de seguretat comandada pel capità Negrete."
El nou Ajuntament, imposat de forma arbitrària, fou encapçalat, interinament, per Pau Corominas i, posteriorment, per Josep Girbau, que fou
designat alcalde gestor, i que era acompanyat per regidors de la Lliga. Des de
la nova Alcaldia palafrugellenca s'intentà potenciar el sector econòmic del
turisme. APalafrugell, l'octubre de 1934, es celebrà l'Assemblea de Turisme
de la Costa Brava, formada per 21 m\micipis costaners, a la 'qual assistí el
conseller Joan Ventosa. El segon acte d'aquestes característiques, la
Conferència de la Costa Brava, celebrat a Girona el 1935, determinà que
s'havia de realitzar una promoció de la zona com a punt de destinació turística, bo i conservant la bellesa de l'entorn, i impulsà la creació d'un Patronat
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de la Costa Brava, una mancomunitat de municipis de la zona en la qual
Ram ir Medir era el representant palafrugellenc. Més endavant, l'alcalde
Josep Girbau presidí l'Associació de Municipis de la Costa Brava. Ara bé, tal
com ja s'havia notat a Calella, el turisme també feia incrementar el preu dels
lIoguers."5 Aquest era un dels inconvenients del turisme massiu que, aleshores, començava a arribar a Palafrugell i el seu entorn. l era, precisament, el
model que havien rebutjat de ple intel·lectuals com Caterina Albert, Josep
Pla, Joaquim Ruyra, Carles Fages de Climent o Pere Bosch Gimpera - els
quals apostaven per una oferta de cultura i paisatge-, i els turistes més il·lustres del lloc, el matrimoni Woevodsky-Webster. Aquests darrers - instal·lats,
des de 1927, al Cap Roig- pretenien transformar el paratge en un gran jardí
botànic proveït de castell. 8G
Poc abans de les darreres eleccions municipals de la República, la situació d'excepció començà a suavitzar-se a Palafrugell, on tornà a publicar-se
Ara i es reobriren els locals de la URE, el BOC, la UGT, la CNT, el Sindicat de
Treballadors Arrendataris de la 1èrra i el de l'Ateneu Cu ltural Racion alista'")
Poc després, es començà a viure una campanya electoral frenètica, en la qual
es llegí una carta de Martí Jordi, que fou ovacionada al Coliseu Empordanès.
A les eleccions, Jordi obtingué 2.997 vots, davant els 1.488 del Front Català
d'Ordre.'" De fet, es reconstituí el mateix Ajuntament que havia sorgit de les
eleccions de 1934.'9
La victòria de les esquerres a les municipals del febrer de 1936 a tot
Espanya faria que l'escriptor palafrugellenc Josep Pla es retirés a Llofriu, desenganyat. Poc després, quan esclatà la guerra, marxà a França. Durant els
anys de la República havia viscut a Madrid i, abans, de molt jove, ja havia
marxat a Girona, motiu pel qual, probablement, Ros no l'esmenta ni un sol
cop al seu diari. Per tant, malgrat ser conegut a Palafrugell, ho era més per
la seva obra i per la seva dedicació a la política -el 1921 havia estat elegit
diputat a la Mancomunitat, i el 1925 publicà el seu primer volum, Coses vistes- que no pas per la seva presència quotidiana a Palafrugell. 90
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Contingut (t'El meu diari"
Llegint "El meu diari " ens adonem de la quantitat d'esdeveniments crucials que va haver de viure la jove República espanyola l'any 1932. El mateix
Ros, en acabar l'any, en fa un magnífic resum: "31 de desembre de 1932 sembla que lla vol dir res, i és la fi d'un any que no veurem mai més. Any de
sobresalts, ja que després d'uns moviments extremistes com els de Fígols i
Conca del Cardener i Terrassa, varen seguir els fets del 10 d'agost, moviment
monàrquic que va costar la vida a 10 pobres soldats innocents, i una cadena
perpètua al general Sanjurjo, i altres penes als paisans encartats, tots deportats a Villa Cisneros amb l'Espanya núm. 5, vapor bastant vei, que es va cuidar de transportar-los; i, al novembre, un aiguat terrible a tota la comarca de
l'Empordà i la província, tota, de Girona, amb grans inundacions a la capital
de la província i desbordaments dels rius Daró, Fluvià i Muga, anegant grans
extensions de camps i poblacions, a Tarruella de Fluvià, Tarruella de Montgrí,
Castelló d'Empúries, Verges, Canet de Verges, Sant Pere Pescador, etc. , etc. Any
1932, adéu; any que no tornaràs mai més; adéu, any de desventures per les
comarques gironines; adéu, adéu per sempre".
Observant els diferents temes que Ros tracta en el seu primer diari, s'observa que alguns podrien agrupar-se en un gran bloc d'aspectes relatius a
l'entorn immediat i més quotidià de l'autor. Es tracta de tot allò que fa referència a la família, les amistats, l'alimentació, la salut, el lleure i la climatologia.
En aquest sentit, Ros esmenta, al diari , els seus pares, tot i que hi apareix amb molta més freqüència el pare que la mare. Amb el primer, compartí les sortides per anar a buscar cargols i el comentari de l'actualitat; en
canvi, amb la mare, coincidí algun dia festiu, però, en general, aquesta apareix al diari com una persona situada en segon terme que, fins i tot, té més
relació amb la Llúcia, la xicota de Ros, amb qui es dedica a cosir abrics per
a la família.

Ros comparteix amb la Llúcia el fet d'anar a Regencós "cada dilluns".
És, de fet, el seu dia de festa i, a Palafrugell, el de molts altres treballadors,
que aprofitaven per fer algun àpat i una llarga sobretaula amb cantada
inclosa. ~ 1 Ros es traslladava a Regencós cap a les nou del matí i s'hi estava
fins a les sis del vespre. Un dia, per exemple, hi féu la collita del raim, de la
qual cosa en diu veiincn·.També dedicà estones mortes, alguns diumenges i
alguns dilluns, a l'hort i als conills, fins i tot el dia de Nadal. Això proveïa la
família de productes alimentaris i els estalviava d'haver-los de comprar. A
l'hort hi feia patates -trumfés, en diu-, enciams, etc., i, el desembre, l'abonà amb fems92 No obstant això, al diari també es menciona "la lletera (que
porta la llet a casa) ". Pel que fa als àpats, Ros tenia per costum dinar passades les dotze del migdia - després de llegir el diari- i sopar a les set del vespre. Ara bé, no es prodi gà gens en explicar què era el que havia menjat.
D'altra banda, tampoc trobem referències als remeis utilitzats per guarir la
salut - si és que Ros en necessitava.
Ros era un amant dels diumenges, "un dia completament teu i d'esbarjo", que considerava ben guanyat "després d'una setmana de treball". Era,
doncs, un dia molt diferent al dilluns, en què tampoc es treballava però hom
es dedicava a fer petites tasques domèstiques, a anar a la "campinya", o a
buscar bolets a can Serra de Torrent o a la muntanya de Sant Sebastià. Ros
buscà bolets durant tot el mes de desembre i trobà pinatells, rovellons - algunes dotzenes cada vegada- i negrillos -un cop, un cistell ple. També cercà
cargols i els dies que ho féu en trobà cap a 200. Pel que fa al paratge de Sant
Sebastià, menciona el costum d'anar-hi el dia de Santa Llúci a, a passar la
tarda i a ballar91
Alhora, un dia, Ros menciona la possibilitat d'anar apescar a Llafranc,
que llavors era un nucli de pescadors semblant al de Calella o Tamariu.
Tanmateix, a Llafranc, bàsicament, hi aniria a fer àpats els dies festius.'i'Í

La Llúcia Saballs - ell l'anomena Llucieta- era originària del Mas Casa
Nova, de Regencós, lloc on vivia amb els pares. La Llúcia es guanyava la
vida fent de modista i compartia amb en Lluís diferents moments dedicats
a l'oci i a les relacions fam ili ars. Alguns dies festius l'un anava a dinar a
casa dels pares de l'altre i viceversa. A través del diari , sabem també que
entre ells es feien regals els aniversaris i sants. Però, més enllà d'això, Ros
ens explica molt poc sobre els sentiments envers la seva parella, tot i que
parla de la relació com d'una cosa natural, que sempre ha ocupat un lloc
en la seva vida.

Lluís Ros passa el temps lliure, també, pendent del futbol , sobretot del
joc dels equips del Palafrugell -el primer i el reserva- i del Barcelona. El
Palafrugell FC va jugar - la temporada 1932-1933- la lliga de primera divisió o primera preferent - més curta que les actuals. Des d'aquesta primera
divisió disputà, primer, el campionat de Catalunya -o primera categoria-, i
quedà tercer, per darrere de l'Espanyol i el Barcelona, per la qual cosa va
poder passar a jugar el campionat d'Espanya. La temporada anterior, en
canvi, el primer equip havia jugat en la categoria immediatament inferiOl·9 5
Per la seva banda, l'equip amateur també quedà tercer, darrere el Badalona
i el Sabadell, però en la lliga de tercera divisió. Ros esmenta dos jugadors per
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uamunt uels altres: Martí 11 (Bepes), ue l' equip amateur, ~(, i en Mas, que
havia jugat al professional, ue qui fa un esbós biogràfic. ~7
Amés uel futbol, les altres uistraccions de Ros eren el cine i el ball, que
es solien fer a la tarua i a la nit, respectivament, caua uiumenge. La resta ue
uies festius ue l'any se seguia el mateix programa. Els ui es que hi ha ball,
Ros se'n va a uormir a la una ue la nit. Els altres dies se'n va a uormir a les
ueu -algun uia, fins i tot, a les vuit. Això, excepte per Sant Esteve, Naual i
Sant Vicenç, festa major ue Regencós. Aquests uies es permet tornar a casa
entre les uues i les tres ue la matinaua; són els uies de l'any que se'n va al
llit més taru. Els uies 24, 25 i 26 de desembre hi ha cine caua uia, i el dia ue
Naual, a més, teatre i concert. Pel que fa al uia de fi u' any, assisteix a una
vetllada organitzaua per la colla Jepet LtdaY'
AI llarg uels mesos en què Ros escriu al uiari, les festes assenyalaues
extraoruinàries foren les ue Sant Narcís (29/10), fires ue Girona; Tots Sants
(1/11) , festa suprimiua per la República, però festa, ue fet; Sant Martí
(11/11), antiga festa major u'hivern que s'havia peruut i només celebrava la
parròquia; la Puríssima (8/12), antiga festa religiosa, llavors suprimiua, però
un uia que els cines programaven pel·Hcules; Santa Llúcia (13/12); Naual
(25/12), una uelles poques festes religioses que la República va conservar, j
Sant Vicenç, festa ue Regencós, Com es pot veure, uoncs, els canvis ue festivitats ue la República es van seguir només parcialment, atès que algunes festes oficialment suprimiues es continuaven celebrant.
Abanua ue les festes religioses, hi havia un seguit u'activitats per als uies
ue uescans. Una u'aquestes era el cinema. A Palafrugell hi havia uues sales
que en projectaven caua uissabte i uiumenge, o els uies festius. Eren el Centre
Fraternal i el Coliseu Emporuanès -el teatre uel Centre Mercantil. Solien fer
una pel·lícula ue renom i una altra "ue complement". L'autor uel uiari les sol
citar totes, caua vegaua que n'hi ha, i, fins i tot, en fa algun comentari 99
Sembla que el uiumenge u'eleccions fou l'ún ic en què no hi va haver cinema -o bé el ue Palafrugell no ho anotà. Ros no era uels que anaven a veure
pel·lícules fora ue Palafrugell. Segons ueia el setmanari Bai.x-Empordà, els
uies festius es prouuïa "un èxoue ue la joventut palafrugellenca [... l i és que
aquí, ambuós coliseus continuen amb el cine mut, i a Palamós i a Sant Feliu
el cine sonor es troba en ple èxit",'"''

uia, l'apunt meteorològic encapçala el resum uels fets. Ros es mostra molt
amatent a la climatologia, potser pel fet que li conuiciona el treball a l'hort.
Els caps ue setmana que fa mal temps, a més, es queixa, atès que no li permet u'aprofitar les estones ue lleure. D'altra banua, utilitza un vocabulari ric
i específic per a uesignar les inclemències uel temps: ue la freu, per exemple,
en uiu rispa, ue ploure poc en uiu plovinejar, etc. Afinal ue novembre anota
al uiari que s'ha prouuït "la primera freu ue l'any". Aquest 1932 serà també
el ue les grans inunuacions, que no van afectar Palafrugell, però sí Regencós.
En aquest sentit, Ros escriví, profèticament, uns uies abans que comencés la
pluja intensa: "sembla que aquest hivern no patirem pas gens ni mica ue
sequeuat". Poc sabia ell en quina mesura ... En contrast amb els aiguats caluria situar el ueficient proveïment u'aigua u'alguns pobles ue l'Emporuà, A
Palafrugell, per exemple, hi havia mancances ues ue final uel segle XIX. ''''
Pel que fa als aspectes relatius a una uimensió més col· lectiva, és a uir,
a ies anotacions que Ros refereix al treball, l'economia, els sistemes ue transport, la premsa, la política o el servei militar, es pouen fer les observacions
següents.
Lluís Ros treballà fent ue sabater per compte u'altri, i la seva jornaua
laboral s'allargava ue uimarts a uissabte. La Llúcia, la seva xicota, era mouista, i també solia tenir festa els uilluns. Tanmateix, tant en Lluís com la
Llúcia, quan el patró els requeria, anaven a treballar tot i tractar-se uel seu
uia lliure o malgrat haver iniciat vacances.
Pel que fa al transport, Ros utilitzava la bicicleta. De Palafrugell a
Girona hi havia tren - un a les sis uel matí- , que servia per fer arribar a
Palafrugell la premsa, a primera hora uel ui a, i per transportar els mossos ue
lleva cap a la capital, per exemple. Ell mateix hagué ue pujar al tren, com a
soluat, en el moment en què la seva lleva es va haver u'incoi'porar -el primer reemplaçament u'aquesta ho faria l'octubre ue 1932.

Un aspecte relacionat amb el lleure és el ue la climatologia, les referències a la qual apareixen constantment en el uiari. Invariablement, uia rere

Un uels avantatges, uoncs, uel tren era que proporcionava accés a la
premsa. Aquest mitjà ue comunicació és un uels que Ros utilitza més freqüentment per escriure el seu uiari. En aquest sentit, sabem que caua uilluns
consultava la Fulla Q¡icial, setmanari que tractava uiferents aspectes ue l' actualitat, tant política i social com esportiva. Pel fet ue sortir els uilluns, precisament, recollia els resultats uels campionats ue futbol que havien tingut
lloc el cap ue setmana anterior. Ros, però, també llegia altres publ icacions,
que es pouien aconseguir els altres uies ue la setmana: un uiumenge explica que ba consultat La Vanguardia per tal u'assabentar-se ue quan s'ha ue
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presentar a Girona per a fer el servei militar. En altres ocasions escriu que ha
llegit, genèricament, "la premsa", "els periòuics" o "els uiaris". Ros no cita
els periòuics ue Palafrugell Ara o Baix-Empordà , bé perquè no els llegia o,
potser, perquè ho feia u'una forma tan natural que no calia deixar-ho anotat en el diari. Fos quin fos el mitjà de comunicació llegit, aquest li proporcionava informació sobre els esports, els esdeveniments socials - cops militars i revoltes anarquistes, sobretot- i, el novembre ue 1932, sobre els avatars
de la campanya electoral prèvia a les eleccions al Parlament català. Sorprèn
constatar que les notícies solien arribar abans per mitjà uel boca-orella que
no pas per la premsa, la qual servia per confirmar o uesmentir, l'endemà dels
fets, allò que s'havia sentit a dir al carrer o a casa.
D'altra banua, Ros es defineix com Ull membre ue la classe treballadora, subjecte a un patró. És conscient ue l'existència u'una classe privilegiaua
que viu ostensiblement més bé que la seva. Com a obrer, confessa que els dies
feiners porta una viua un xic avorrida. El 2 de novembre escriu: "Res d'interès, si no és la monòtona viua ue sempre. Treball al matí, treball a la tarda,
sense res que l'alteri". En aquest sentit, creu que Palafrugell és un lloc tranquil, ja que no vi u cap mena d'agitació social. Aquest és un tret que valora,
atès que les protestes obreres que tenien lloc aquells mesos sempre el corprenen, i no pas positivament. Però a Palafrugell, de fet, només es va viure un
episodi un xic transcendent en aquest sentit, que és la negociació dels dies
de vacances a les fàbriques uel suro Bofill i Armstrong.
Pel que fa a l'agitació social del trimestre que ocupa el diari, Ros anotà
els fets dels aixecaments anarqu istes protagonitzats per la FAI en alguns
punts de l'Estat el 8 de gener de 1933, que vall acabar amb els fets de Casas
Viejas del dia 13. '02 Els aixecaments a Catalunya van tenir lloc a Barcelona,
Lleida, Ripollet i Sallent, i a la resta de l'Estat, a les ciutats de Madrid i Cadis.
Malgrat el seu fracàs, la intenció dels aixecaments era declarar amb èxit la
instauració del comunisme llibertari per mitjà d'una vaga general. A
Palafrugell la Guàruia Civil es mobilitzà per prevenir qualsevol intent ue
revolta, requisant cotxes a la carretera, però finalment no es prouuí cap aixecament. Les intervencions de la Guàruia Civil eren, com es veu aquí i com
passaria l'octubre de 1934, de caràcter repressiu , cosa que havia d'influir en
la percepció que la població tenia d'aquest cos. 1113

extremista de la FAI, partidari ue la superació de la República atès el seu
suposat caràcter burgès. '04
Davant d'aquests moviments subversius, Ros és un observador menys
objectiu: els considera propis d'elements "extremistes" i d'una Federación
Anarquista Ibérica que vol implantar el Comunismo Libertario -en castellà;
la CNT, en canvi, és la Confederació Nacional del Treball. Alhora, diu que
els revoltats han assassinat "traïdorament" un guàrdi a i Ull "pobre" mosso
d'esquadra. l sobre els fets de Casas Viejas, justifica l'acció de les forces d'ordre. lO ;
Al costat uels moviments revolucionaris, Ros anotà l'evasió dels deportats a Villa Cisneros (o Dakhla, al Sàhara Occiuental) per haver estat implicats en el fracassat cop d'estat militarista del 10 d'agost de 1932, encapçalat
per Sanjurjo però amb el suport dels sectors més reaccionaris dél país, que
volien aturar en sec l'aprovació ue l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l.a
Llei de la reforma agrària, que estaven, a l'agost, en tràmit. Tanmateix, el cop
havia fin alitzat amb la detenció immediata uels revoltats. Però ara, al mes
de gener, havien aconseguit escapar-se. Aquest fou un dels punts calents ue
l'agenua política del bienni progressista. La setmana anterior als fets , a
Azaña li arribaren veus de l'existència d' "un plan de evasión de todos los
penados del Dueso, y que las autoridades de aquellos sitios hacen la vista
gorda". En efecte, un cop s' hagué produït la fu gida, Ros comenta ladestitució d'un governador i del comandant uel vaixell encarregat de la vigilància
d'aquella costa (5-1-1933), un "tOl'pedero que [el 8 de diciembre] se fue a
Canarias a repintarse y aún no ha vuelto", ueia Azaña.'or.

Ros també deixa constància de la troballa d'arsenals ue bombes a
Logroño i en una foneria d'Igualaua, al servei dels moviments revolucionaris anarquistes. Aquesta activitat revolucionària permanent es devia, en part,
al fet que la CNT, ues de 1931, es trobava sota la uecisiva influència del grup

De fet, a ningú havia de sorprendre que alguns militars es revoltessin
contra la República. En primer lloc, pel seu costum de resoldre els conflictes mitjançant aixecaments armats; en segon lloc, perquè la política progressista pOl·taua a terme pel primer govern ue la República era clarament
hostil als interessos tradicionalment conservadors del cos militar; i, en
darrer terme, perquè, mentre Azaña fou el ministre de la Guerra, va portar
a terme un conjunt u'incòmodes reformes de l'estament militar: s'obli gà els
militars a cursar estudis universitaris per tal de posar-los en contacte amb
altres futurs professionals, es passà a la reserva un grup d'oficials i es retirà els sobrants, es féu una rebaixa del nombre ue divisions militars i es
tancà l'Acadèmia Militar de Saragossa, de la qual Francisco Franco era el
director. 107
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Entre revoltes llibertàries i cops reaccionaris, el diari de Ros presenta un
govern republicà de centreesquerra desbordat per les accions procedents dels
extrems ideològics. En aquest sentit, Ros es definei x com un republicà d'ordre, partidari d'una situació que garanteixi la pau social, si cal, per damunt
de la solució a certs problemes atàvics que afectaven les classes treballadores. Al mateix temps, pel que escriu en d'altres moments, és partidari de l'extinció dels privilegis de les classes benestants i del respecte als drets dels treballadors, sense have r de recórrer a mesures de força com les viscudes. Tot
això, juntament amb la defensa de l'autonom ia catalana i del sistema demoCI'àtic. De fet, Ros se sent català, i diferencia els que ho són dels que no:
"Catalunya per als catalans". Menysprea els partits no catalans que es presenten a les eleccions autonòm iques i que abans mai no havien defensat els
assumptes propis de Catalunya, com l'Extrema Izquierda Federal. 11" Pensa
que això ho tindrà en compte "tot bon elector català" i que es votarà en clau
autonòmica. Ros, en la línia d'aquest discurs, considera que el nou
Parlament català de 1932 és la continuació de les institucions de govern pròpies clausurades per Felip Vel 1715. El nostre protagonista, per tot plegat,
se'ns presenta com un probable votant d'ERC, que anomena Esquerra
Catalana. Ros pensa que aquesta candidatura té "gent de molt prestigi". De
fet, en aquests moments, el panorama polític gironí està presidit per aquest
partit -al capdavant, el diputat Irla-, però també hi ha els "vells federals
junt amb alguns rabassaires" i la Lliga Catalana. li') Pel que fa als polítics d'aquest grup, en diu els "lliguerQs".
Quant a l'ambient polític local, Ros assisteix a alguns mítings i els descriu al diari. La campanya electoral va portar a la ciutat gent del BOC,
d' Extrema Izquierda Federal i d'ERC. Les conferències del comunista
Miravitlles (BOC) eren ben considerades per un públic força nombrós.
L'ERC, però, obtenia sempre un suport massiu a la ciutat . L'alcalde Saurera
b'
d'aquest partit, era una persona ben valorada, tant pels seus dots com a orador com per la intervenció decidida, i favorable als treballadors, en algun
conflicte laboral. Malgrat això, també hi havia un sector de ciutadans que
pretenien boicotejar els actes electorals del seu partit.
L'ERC serà la gran protagonista de les eleccions de novembre. Cal tenir
en compte que a final de 1932 feia pocs mesos que s'acabava d'aprovar
l'Estatut d'autonomia i que, per tant, calia empl açar el nou Parlament de
Catalunya, la qual cosa es va fer al parc de la Ciutadella, a l'edifici que Ros
coneixia com a Museu. En Macià, en L1uhí i en Carles Pi i Sunyer són alguns
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dels personatges destacats al diari. Els darrers hi apareixen com a grans oradors. En una ocasió, L1uhí fa un discurs "sobri i excel·lent", mentre que, en
un altre moment, Pi es mostra "concret i brillantíssim". A Palafrugell, els
comicis del 20 de novembre per a la constitució del Parlament català van
donar: 900 vots a ERC, 400 al BOC i 350 a la Lliga.
Pel que fa a la tertúlia política de la vila, en algunes converses de cafè
-mantingudes al Centre Fraternal- es discutia, per exemple, sobre la dictadura proletària soviètica, aprovada pels del BOC -Sebastià Corredor, per
exemple- i rebutjada per altres contertulians, fins i tot per alguns socialista
de tall democràtic, com Abraham Gispert. La presència de comunistes a
Palafru gell , com veiem, s'aplegava sota la bandera del BOC. Des de 1932,
però, a Catalunya s'havia fundat el Partit Comunista de Catalunya (PCC),
present sobretot a Barcelona i Tarragona., loLes trajectòries posteriors del BOC
i el PCC acabarien essent molt divergents, El primer, es dissoldria el 1935
dins el POUM -que, al contrari que el palafrugellenc, i membre del BOC,
Corredor, renegava de l'estalinisme-, i el darrer, el 1936, dins del PSUC - partit comunista que, en el seu origen, mostrà una disciplina clarament prosoviètica. Com és sabut, POUM i PSUC viurien una lluita fratricida des de 1936,
que culminaria amb els Fets de Maig de 1937.
A banda dels partits comunistes i d'altres que estaven implantats a
Palafrugell, Ros també anotà al diari l'esclat de dos escàndols de corrupció:
un a Barcelona, que afectà el mateix alcalde, i un altre relacionat amb la
Borsa, l'evasió de capitals i la tracta de blanques a la platja d'Aigua Freda,
que implicà directament]oan Anton Pella, que estiuejava a Begur. " Pel que
fa a l'àmbit estatal, alguns protagonistes del moment van ser Alejandro
Lerroux (Partit Republicà Radical) , Marcel· lí Domingo ' 12 i Ramon Franco
(Extrema Izquierda Federal) , el qual va arribar a fer un míting electoral a
Palafrugell. '1l
1

Finalment, Ros també recull en el seu diari l'estat de crisi que planava
sobre el Govern espanyol al mes de desembre, ocasionat per la deficient relació que l'Estat mantenia amb la Telefònica, una companyia de capital nordamericà que havia aconseguit un contracte, sembla que de manera fraudulenta, durant la dictadura. ' 14
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lluís Ros durant el servei
militar, lluint la gorra
del Regiment 39
(Fons de lluís Ros
i Medir, AMP)

Ros, uniformat i armat, a Maó, lloc on realitzava el servei militar
(Fons de lluís Ros i Medir, AMP)
Estada de Ros a Maó, durant el servei militar
(Fons de lluís Ros i Medir, AMP)
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El diari del front i la Guerra Civil espanyola

La Guerra Civil a Palafrugell

Municions trobades a l'Ajuntament de Palafrugell arran dels Fets
d'Octubre de 1934. Imatge publicada al setmanari Baix-Empordà el 13
d'octubre de 1934 (AMP)

Encamp (Andorra), el7 de gener de 1936. D'esquerra a dreta: Sra. de Josep
Camós, Josep Camós, Ramir Deulofeu i Donjó, Martí Jordi Frígola i Juli
Colom. Els tres darrers havien estat tinent d'alcalde, alcalde i regidor del
darrer Ajuntament democràtic i, en aquests moments, romanien a l'exili
arran dels Fets d'Octubre de 1934 (Col·lecció Albert Deulofeu, AMP)
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El períoue en el qual té lloc el segon uels uiaris ue Ros és el que s' ha
uenominat etapa ue guerra ue la Segona República. Pel que fa al uesenvolupament ue la guerra en el context local palafrugellenc, s'ha ue uir que es
començà a notar ues uels primers uies, encara que només fos perquè
s'anul·laren els actes propis ue la festa major, és a uir, els uel uilluns 20 ue
juliol ue 1936. Al mateix temps, l'alcalue s'assabentà que els militars gironins havien ueclarat l'estat ue guerra, però es negà en rouó a obeir cap altra
autoritat que no fos la ue la República. Ans al contrari, encapçalà el Comitè
Antifeixista ue Palafrugell, format per sinuicats i partits u'esquerres, que
repartí armes i assumí el pouer al municipi. El Comitè auoptà l'Ajuntament
com a seu provisional ue la seva activitat. Fins al uimarts no es va rebre 1'01'ure ue la Generalitat ue formalitzar la constitució ue les Milícies Populars
Antifeixistes, que a Palafrugell , com es veu, ja estaven en funcionament. Ala
vila, com a la resta ue Catalunya, qui tenia més força uins uel Com itè era la
CNT-FAI, tot i que el presiuia el batlle, ue la URE-ERC. Hi havia, també, gent
uel POUM i uel seu braç sinuical, la Feueració Obrera u'Unitat Sinuical. 11 5
Sembla que també hi va haver representació ue la UGT i uel PSUC, '¡(' partit
qu~,malgrat que a les comarques ue Girona s'estava implantant amb molta
força, a Palafrugell no tenia tanta empenta com en altres 1I0cs.") D'altra
banua, també es formaren comitès a Calella, integrats per persones com
Biencinto, Morató o Mayola, i a Mont-ras, on uestacà, per exemple, l'home
ue l'Angelina Pareras, ue la CNT. "N Així uoncs, per bé que l'A juntament es
mantenia vigent com a institució, el Comitè el suplantà en el terreny ue l'acció uiària. Fora u'aquest organisme queuaven altres grups ue tenuència àcrata, com les Joventuts Llibertàries ue l'Ateneu Cultural Racionalista o el
Com itè de la Soliuaritat Internacional Antifeix ista.119
L'activitat uel Comitè girà entorn ue l'establiment u'un nou orure revolucionari i l'organització u'una economia ue guerra, molt afectaua, encara,
a Palafrugell, per la crisi uel sector uel suro. Les uirectrius uel Comitè consistiren a forçar la col·lectivització ue les empreses, promoure les cooperatives
obreres i les col·lectivitats u'oficis, implantar els comitès ue control obrer en
fàbriques i tallers i uirigir l'agricultura cap a la prouucció u'uns aliments
ueterminats."I) Cal tenir en compte, però, que aquestes iniciatives ja s'havien
prouuït ue forma espontània. També es confiscaren béns u'interès per ~ la
malmesa economia uel moment, propietat ue la classe benestant i ue
l'Església, com automòbils i edificis, entre els quals hi havia xalets, loéals ue
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casinos burgesos, esglésies i el Casal Popular, entre d'altres immobles. 12 ' Al
mateix temps, s'obligà tots els treballadors a estar sil1llicats, s'organitzaren
grups de voluntaris per anar al front, es fabricà roba i material bèl·lic per als
fronts de guerra -espoletes per als obusos, als tallers mecànics col·lectivitzats- i, un cop avançada la guerra, es preparà l' acoll ida de refugiats procedents de les regions més properes als combats.''' Malgrat la presència de
fàbriques de guerra, no es produïren bombardeigs sobre Palafrugell en tot el
conflicte, una sort si ho comparem amb el càstig que s'infligí a Palamós o
Sant Feliu de Guíxols.
El Comitè comptà amb l'ajut dels milicians per tal de mantenir l'ordre
al carrer i poder desenvolupar les seves polítiques. Alguns palafrugellencs
foren enviats a Begur i a d'altres punts de la Costa, per prevenir possibles desembarcaments fei xistes. "; Tanmateix, alguns membres del cos de les Milícies
Antifeixistes, junt amb exaltats al marge del Comitè, es van dedicar a engegar una dura repressió contra el sector considerat de dretes i contra el clero.
Aquests milicians efectuaven guàrdies i detencions i estaven proveïts d'armes. "; A conseqüència de l'activitat revolucionària es cremaren algunes de
les propietats confiscades a l'Església, amb la consegüent pèrdua del tresor
artístic i religiós que contenien. També foren assassinats tres palafrugellencs,
entre l'agost i el novembre de 1936; i sis més moriren el1 7 de novembre de
1936, a la platja de Pals, a mans de revolucionaris exacerbats que responien
d'aquesta manera als atacs que el vaixell Canarfas perpetrà aquell mateix
dia prop de Palamós. Altres persones, especialment els religiosos de la vila,
havien fugit en esclatar la revolució, tement per les seves vides. ,2\ En conseqüència, els col·legis religiosos quedaren sense personal, per exemple, i la
rectoria fou abandonada, la qual cosa va fer que el registre parroquial s'unís
al civil , el qual estava al càrrec del jutge municipal. ,,(, Al costat d'això, hi
hagué, és clar, persones vinculades als comitès que es van escarrassar a protegir la vida dels clergues, com succeí a Calella.127

vant del Comitè Antifeixista. Allà l'havia acompanyat un altre palafrugellenc, Elpidi Fayet, que li feia de secretari polític. Frigola, però, després dels
Fets de Maig, hagué d'anar al front, on trobà la mort el gener de 1939, no
sense abans haver ascendit a comissari de brigada de la 55 Divisió. '"
Com ell , molts altres palafrugellencs anaren al front, ja fos per voluntat
pròpia - la qual cosa succeí els primers mesos- o com a conseqüència de les
lleves obligatòries que féu la República. ' 12 Els primers que hi van anar a lluitar eren 38 individus, entre els quals hi havia una dona, que sortiren de
Palafrugell el26 de juliol i anaren a raure al front d'Aragó, al sector de Casp,
precisament al lloc on, setze mesos després, aniria Lluís Ros.'u
Martí recorda que els voluntaris s'absentaven del front quan aquest estava calmat, i llavors apareixien a Palafrugell proveïts de les seves "enormes
pistoles", que lluïen asseguts al voltant de les taules dels cafès. Bona part dels
habitants de Palafrugell, en veure' ls, es pensava que la guerra era cosa
d'aquells milicians idealistes."4 De Palafrugell sortiren diferents grups d'aquests milicians en direcció als fronts; tants, que una nota apareguda a Ara,
el 27 d'octubre, deia que "entre totes les poblacions de les comarques gironines, Palafrugell va donar el major contingent de lluitadors". Precisament
per ajudar-los, el mes d'agost es recolliren queviures i s'enviaren a l'Aragó,
procés en el qual la cooperativa La Económica participà activament. Les crides posteriors tingueren menys ressò, atesa la carestia i el desencís pel caràcter que prenia la guerra. 'IS Però, finalment, les incorpciracions de soldats es
van fer per lleva forçosa. Fins i tot arribaren a ser cridats nois que tenien
disset anys. Segons diu Martí, a Tamariu, Llafranc i Calell a es celebraren,
diferents diumenges, àpats de comiat per als soldats que marxaven; i s'organitzaren tandes d'exercicis militars al camp d'esports de la vila, en què assistiren algunes dones." (,
Abanda dels aspectes polítics, econòmics o militars, el vessant més tangible de la guerra, pel que fa a la població civil, fou l'escassetat d'aliments,
que es començà a notar a final de 1936. Aquesta era, segons Lanao i
Guerrero, una autèntica "segona guerra", que, a més, s'agreujà amb l'arribada dels refugiats, a l'inici de l'any següent. Les masies de l'Empordà, però,
encara disposaven d'oli i vi. No obstant això, als pobles e~ va haver de racionar el menjar, per la qual cosa moltes famílies havien de recórrer al creixent
mercat negre i als productes d'estraperlo.';)

Abanda dels excessos comesos per mi licians exaltats, l'activitat revolucionària continuaria, tot i que d'una altra forma, a partir de la dissolució del
Comitè, el17 d'octubre de 1936, i la restitució de la corporació municipal. '"
El nou Ajuntament estava format per vuit membres d'URE-ERC -ara amb
l'alcalde Ramir Deulofeu al capdavant, el qual ho seria fins a la fi de la guerra-, set de la CNT, cinc de la UGT i dos del POUM. Il') Més endavant, sembla
que també hi hagué algun membre del PSUC i de la FAI, exclusivament.';1I
Pel que fa a Frigola, aquest havia deixat l'Alcah.lia el 4 de setembre per esdevenir el nou comissari o delegat de la Generalitat a Girona, al mateix temps
que passava a ser membre del Directori d'ERC. A Girona es posà al cap da-

En aquest context, les organitzacions assistencials jugaren un paper
important, com la delegació local del Socors Roig Internacional, dita
Sagrera Corominas. L'ajut humanitari fou molt important per a poder aco-
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llir amb garanties els refugiats que, en diferents onades, van anar arribant a
Palafrugell: el setembre de 1936, els nens i nenes aragonesos de Gelsa i els
voltants; l'octubre, d'altres nens aragonesos, madrilenys i bascos; a l'inici de
1937, andalusos; més endavant, malaguenys. La tardor de 1937, ja eren 321
els refugiats acollits a la ciutat. '"
També l'ensenyament fou completament reorganitzat, amb la creació
del Consell de l'Escola Nova Unificada de Palafrugell. Es vetllà per l'escolarització total i gratUita, i s'educà els infants sota els principis del treball, la
igualtat, la coeducació, la catalanitat i la laïcitat. Amb tot, part del seu programa no va poder complir-se per la manca de mestres -els que hi havia se
n'anaven, progressivament, al front- i la saturació de la demanda, a causa
del tancament de les escoles religioses i l'arribada de nens refugiats. Al final
de la Guerra, a més, la situació a les escoles era insostenible, a causa de la
manca de personal i dels estris necessaris.'39 Pel que fa a l'oci, els actes que
s'organitzaven al Fraternal o al Coliseu Empordanès sovint eren d'afirmació
republicana, atès que els organitzava directament l'Ajuntament.

El diari de guerra en el context dels fronts de l'Aragó i de l'Est
Els mesos en què tingué lloc l'escriptura del diari, Ros es trobava lluny
de Palafrugell. El seu quadern reflecteix, precisament, la seva incorporació,
com a soldat de la República, al front d'Aragó. Per això, el diari no constitueix un testimoni de la Guerra Civil a Palafrugell, sinó més aviat de les operacions m'ilitars que s'iniciaren prop de Saragossa - una ciutat en poder dels
nacionals des de l'inici de l'Alzamiento que, en aquells moments, constituïa
un dels objectius militars prioritaris de la República- i que van acabar vora
l'Ebre.

-des de França fins gairebé el mar. Aquest front es volgué trencar, per part
dels republicans, amb les fracassades ofensives de Seròs i de Balaguer, el
maig de 1938. Ros participà activament a la primera, i en sortí totalment
il·lès. De nou , hi hagué un període de calma relativa, succeït per la famosa
batalla de l'Ebre, que Ros ja no fou a temps de narrar, atès que, pels volts d'agost, havia omplert del tot el bloc en el qual anotava les seves vivències.
; Llavors encara faltaven gairebé cinc mesos per a l'inici de l'ocupació militar
de Catalunya.
Tal com recorda el palafrugellenc Jaume Guasch, "el primer any tothom
tenia la il·lusió que el conflicte duraria quatre dies; el segon ja es començava a perdre la il·lusió; i el tercer faria estralls en la moral". '4I'EI diari de Ros
fou escrit durant aquest segon any desmotivador, de manera que el seu to
reflecteix fidelment la manca d'il·lusió, encarnada en un palafrugellenc de
tarannà republicà que, en comptes de procurar per la victòria dels seus, preferia distreure's pensant en el dia en què podria tornar a Palafrugell.
Pel que fa a l'àmbit polític, l'inici del diari de Ros coincidí amb la reorganització del bàndol nacional que el 30 de gener de 1938 acabà de modelar un Govern - dit de Burgos- basat en la centralització del poder en la figura d'un Caudillo - i cap indiscutible del Movimiento Nacional, tant al front
com a la rereguarda-, qu(encarnava el militar Francisco Franto. Aquest,
que ja era més o menys conegut per haver liderat la repressió de la revolta
d'Astúries, l'octubre de 1934, ara augmentava la seva projecció pública. Tant
és així que Ros no l'havia esmentat mai fins al febrer de 1938, precisament
un mes després de la constitució del Govern dels nacionals. 1, al mateix
temps, les tropes revoltades no serien titllades defranquistes ni de nacionalistes fins al 30 de juliol. Abans d'això, Ros sempre les havia denominatjàccioses ojèixistes. ' ~ ' Les tropes republicanes, Ros les considerà les "lleials" o
"del govern".

El diari del front és, doncs, un document iniciat quan es complia un any
i cinc mesos de guerra. Des de llavors, el conflicte havia passat per dues fases.
En la primera, es crearen els diferents fronts de guerra i, en la segona, es llui tà intensament al nord de la Península. Després d'això, es reactivà el front
d'Aragó -fins llavors molt estable-, on els avenços lents però segurs de l'exèrcit facciós provocaren l'ocupació d'aquest territori i d'una part de
Catalunya. L'ofensiva dels nacionals també els portà a ocupar Lleida i
Balaguer, aïllant Catalunya de València i les altres zones republicanes. Això
succeïa entre el gener i l'abril de 1938, mentre Ros i els seus fugien en retirada cap a terres lleidatanes. Tot plegat conclogué en l'establiment d'un nou
front, ditfront de l'Est, que resseguia, de nord a sud, els rius Segre i Ebre

Amb aquest teló de fons, es produí un autèntic procés de militarització
de la societat en zona republicana, que motivà queixes generalitzades i provocà la sortida d'ERC del Govern. La militarització estigué marcada per la
instal·lació del Govern de la República a Barcelona; la crida de més lleves,
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Pel que fa a la zona republicana, allà també hi havia hagut canvis polítics, provocats per l'actitud decidida del nou president del Govern, Negrín,
davant de la guerra, el qual aviat concentrà tots els esforços a rellançar el
conflicte. Malgrat tot, des dels Fets de Maig, tant el Govern espanyol com el
català es trobaven en crisi.

cada cop d'edats més reculades, i la creació del Servei u'Informació Militar
(SIM), que havia de perseguir les desercions de soldats i controlar la dissidència política. Paral·lelament, la població catalana va a anar notant, cada
vegaua més a prop, els efectes ue la guerra que s'acostava: arribaren refugiats
d'altres llocs ue l'Estat -el març de 1938 el nombre de refugiats era de
700.000-, els bombarueigs es van fer més freqüents, atès que el litoral català era molt assequible a les ràtzies ue l'aviació franquista procedent de
Mallorca, una illa en poder dels revoltats; i, a més, s' incrementaren els preus
per l'esgotament ue les subsistències, especialment a Girona i a Vic I42 La
Generalitat, que ja havia reconduït mínimament la revolució al carrer i
havia obtingut un cert control sobre l'economia del país, ara havia de fer-se
càrrec de la manutenció i la ubicació geogràfica dels contingents de refugiats, la qual cosa moltes vegades acabaria anant a càrrec uels ajuntaments.
En el terreny militar, l'activació del front d'Aragó, com s'ha dit, es produí el març de 1938. Abans d'això, la República havia engegat ofensives puntuals que havien donat alguns bons resultats, com la presa de Belchite, el
setembre de 1937. Tot i així, no s'havia aconseguit conquerir Saragossa, que
havia estat l'objectiu principal aquells uies. Els atacs republicans a Aragó tingueren com a escenari algunes de les poblacions en què Ros després estaria
destacat: La Azai la, per on es trencà el front, i Mediana, Fuendetodos, Fuentes
de Ebro, Quinto i Codo, poblacions de la banda oriental de Saragossa ara
reocupaues per part de l'exèrcit governamental. És a dir que, quan hi arribà
Ros, allò era sòl recentment conquerit, en el qual es destacaven les forces
que, més endavant, haurien de participar en una nova ofensiva contra la
capital aragonesa. Precisament la lleva dels nascuts l'any 1911, a la qual
pertanyia el de Palafrugell, s'incorporà per defensar aquell territori i intentà
conquerir Saragossa, la qual cosa no es va aconseguir.
Els primers contingents de soldats que anaren al front d'Aragó, però, no
procedien de les lleves obligatòries, sinó d'unitats militars de voluntaris que
s'havien allistat a les columnes organitzades per partits i sindicats, a l'inici
de la guerra. En total, el nombre de milicians voluntaris que van anar a
raure al Front d'Aragó entre juliol i agost ue 1936 fou u'uns 30.000.
Posteriorment, la República intentà estructurar un exèrcit regular i ben format, per tal d'evitar el predomini anarquista i revolucionari en els fronts. El
nou exèrcit s'havia ue nourir ue les lleves regulars, que es feien sobre segments concrets de la població. La idea partia d'un model u'exèrcit ideat per
Largo Caballero -president uel Govern i ministre de la Guerra fins a l'abril
de 1937-, el qual uirigia personalment les operacions militars i pretenia sotmetre els grups ue milicians a un organigrama ue comanuament. '41
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L'octubre ue 1936 ja s' intentà crear les Brigaues Mixtes, que havien ue
ser les agrupacions uels antics batallons d'afinitat política. Les brigades van
acabar essent les unitats bàsiques de l'exèrcit republicà -ara Exèrcit
Popular- uurant tota la guerra, per bé que més enuavant es van integrar en
uivisions i, aquestes, en cossos u'exèrcit. S'ha ue dir també que les ui rectrius
ue reestructuració de l'exèrcit no es van seguir amb gaire entusiasme ni a
Catalunya ni al País Basc, on els governs autonòmics mostraven algunes
reticències. Així, el cos d'exèrcit ue l'Est -el de Catalunya- fou un dels
uaners a sotmetre's a la seva militarització plena. De tota manera, les directrius uel ministeri van fer que a Aragó el front fos cobert per unes unitats
ueterminades. Concretament, al sector on aniria a parar Ros actuaren les
uivisions Carles Marx (a Tardienta-Alcubierre) i Durruti (Ebre noru), després
uivisions 27 i 26, respectivament. '44 D'altra banda, el ministre substitut ue
Largo Caballero, Prieto, continuà en la línia u'organització de l'exèrcit, i el
reforçà amb instruments ue justícia militar com el controvertit SIM.'45
En aquest context el uesembre de 1936 fou mobilitzaua la lleva de 1932,
a la qual pertanyia Ros. Tanmateix, pel que es veu al diari , Ros no fou cridat
fins al juliol de 1937 i s' incorporà a la uisciplina militar al uesembre, la qual
cosa coincideix amb la trajectòria ue la lleva ue 1933. Poc uesprés cridaren
les ue 1937 a 1940, la uan'era de les quals seria la primera lleva del biberó.
La segona - la ue 1941, relativa als que llavors tenien entre 17 i 18 anys-,
aniria al front l'abril de 1938. "1> Després d'aquesta, amb vista que es necessitaven més soluats i que les lleves de nois joves pràcticament s' havien esgotat, es criuaren homes que ja tenien més de 33 anys. En uefinitiva, durant
tota la guerra "el total de soldats mobilitzats a Catalunya pel govern republicà [va comprenure] 19 lleves, des de 1923 fins a 1941", segons Riquer.'41
Encara es cridarien homes ue més edat, però, com que va ser al final ue la
guerra, es produí un alt ínuex ue uesercions, de forma que no es pot considerar que s'incorporessin ue forma efectiva. ''"
Tot això es copsa en el ui ari ue Ros, perquè, si bé quan ell es va haver
d'incorporar els soldats de lleva tenien entre 23 i 30 anys, més endavant les
edats s'anirien rebaixant fins als 18 anys, per una banda, i ampliant fins als
36, per l'altra. De fet, el febrer ue 1938, per exemple, Ros cita "el quintos uel
38" i els uel 39 "que ahir varen arribar",
D'entre tots aquests arlistats hi havia, lògicament, soldats de
Palafrugell , dotze dels quals ja havien mort als uiferents fronts u'Aragó
quan Ros s'incorporà a la uisciplina militar-"9Si bé aquesta no era una xifra
gaire elevada, de ben segur que la notícia d'aquestes primeres uefuncions
havia causat una,_ amarga sensació a la vila, de manera que els familiars
d'en Lluís i ell mateix devien tenir motius suficients per a la preocupació a
causa de la seva incorporació a files,
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Alguns u'aquests palafrugellencs participaren a la batalla ue Terol, una
ciutat que la República va conquerir el 7 de gener, després ue llargs esforços,
i que va perure al cap ue poc temps, el 22 de febrer. lS() Uns altres soluats, en
canvi, formaren una línia ue foc estable i tranquil·la al voltant de Saragossa,
-tal com es veu al diari de Ros, el mes de desembre. Ara bé, tots es van haver
de retirar al març, uavant els embats de l'enemic. En efecte, el 9, l'ofensiva
franquista a Aragó desestabilitzà el front allí fixat des de l'inici ue la Guerra
Civil. És per això que es pot dir que Ros visqué la problemàtica de la guerra
ue més a prop, encara, que els catalans i catalanes ue la rereguarda. L'atac
franquista va fer recular els exèrcits republicans de l'Est i de l'Ebre -els quals
formaven l'exèrcit de Catalunya- fins passat Balaguer i Lleida, que el 4 u'abril quedaren en mans dels nacionals. Segons el testimoni ue l'escriptor i
polític republid Rovira i Virgili, "l'enderrocament del tros republicà en el
tros final del baix Segre i després a l'Ebre, on hi havia l'exèrcit comanuat pel
coronel Mouesto, deixava en descobert el flanc esquerre de l'altre exèrcit, que
s' ha vist obligat a retroceuir al seu torn. Les unitats de l'exèrcit de l'Est, bo i
retrocedint, formen encara una línia. Les unitats de l'exèrcit de l'Ebre ja no
formen línia ni res". 151Als rius Segre i Ebre, doncs, quedà estabilitzat un nou
front de guerra, dit de l'Est. Tot això ho reflectí Ros en el seu uiari: de la frenètica activitat de les forces franquistes a les hores més amargues de l'exèrcit republicà.
Ala zona catalana ocupaua, Franco decretà, simbòlicament, l'anul·lació
de l'Estatut d'Autonomia català. La seva estratègia militar es decidí llavors
per, en comptes d'acabar u'ocupar Catalunya, dirigir-se cap a la Mediterrània
i arribar a Vinaròs el 15 d'abril, i partir la zona republicana de Llevant en
dues, separant València i Madrid de Catalunya.151
A causa de l'èxit d'aquest avenç es produïren nombroses uestitucions
u'oficials republicans. A l'exèrcit de l'Est, el nou cap fou el coronel Juan
Perea, proper a la CNT. A més, en l'àmbit polític, Negrín substituí, en el
ministeri de Defensa, Prieto, que uonava la guerra per perduda. Alhora, es
cridaren noves lleves (les ue 1926 a 1929 i la ue 1941) per refer les baixes uel
bàndol republid. Les noves forces republicanes van intentar recuperar el
terreny perdut, iniciant la batalla uels caps de pont ue Balaguer i Seròs i les
ofensives de Tremp i Sort (22 de maig). '53 Aquest con junt u'operacions es
conegué com a batalla del Segre. Precisament la unitat a la qual pertanyia
Ros, la 144 Brigada Mixta, participaria en els combats a Seròs, que, segons
Mezquida, es van uesenvolupar amb igualtat de mitjans per part dels uos
bànuols. Això va fer que la línia de front no es mogués i que es mantingués
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el perill estratègic que representaven les posicions dels nacionals a diversos
punts de la banda oriental uel Segre, com es demostrà en l'ofensiva final
sobre Catalunya, el desembre de 1938. 154
Aconseqüència de la manca d'èxits en aquests combats, l'Estat Major de
l'Agrupació Autònoma de l'Ebre va redactar una orure general d'operacions
en la qual disposava que es seguissin "desarrollando acciones local es que,
sin comprometer granues fuerzas y obrando principalmente por el fuego,
mantengan la tensión de alarma en el campo enemigo".'55
Al mateix temps, es preparava una gran ofensiva ues del nord per evitar
que els franquistes ocupessin València. De fet, totes les que s'havien preparat
des del bàndol republid ues de la caiguda del front d'Aragó havien tingut
l'objectiu de distreure l'enemic, però la nova acció bèl·lica era més ambiciosa: consistia a travessar l'Ebre per diferents punts entre Mequinensa i
Amposta el 25 de juliol. Aquest dia, els republicans trencaren el front al llarg
de 65 quilòmetres, entre Mequinensa i Amposta. L'exèrcit de l'Ebre estava
format per uns 80.000 homes protegits per només 100 caces russos. Una setmana abans de l'inici de les operacions, Azaña havia pronunciat a Barcelona
el discurs de les 3 "p": pau, pietat i perdó. En contrast, la batalla de l'Ebre
fou d'una brutalitat colpidora, especialment pel nombre de morts que hi va
haver. Aquest seria el darrer esforç important de l'exèrcit de la República en
la Guerra Civil.
Tot i que sabem que la 44 Divisió -a la qual pertanyia Ros- participà a
la zona nord uels combats, Ros només esmenta l'inici d'aquesta batalla - que
s'allargà fins al 16 de novembre-, atès que ja havi a omplert el seu quadern
de dalt a baix. En llegir el diari, doncs, el lector ja no hi trobarà cap referència a les accions de l'Ebre, ni tampoc a l'ocupació final ue Catalunya, que va
tenir lloc entre el desembre ue 1938 i el febrer ue l'any següent. Les tropes
franquistes entraren a Barcelona el 26 de gener, i el 5 de febrer, a Palafrugell.
Ros anava davant seu, en direcció a França, i deixava enrere la Llúcia i els
se us pares, a qui no tornaria a veure fins alguns mesos uesprés, un cop s'hagué acabat la guerra.

Contingut del diari del front
Adiferència u'''El meu diari", Ros inicia el quadern de guerra de forma
precipitada, sense gaires preàmbuls. Òbviament, el front no s'assembla gens
al Palafrugell tranquil dels primers anys de la Segona República. En el nou
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diari, l'autor no hi parla del temps, per exemple, i és que la rutina diària
desapareix completament. Alguns dies hi ha una activitat frenètica i això fa
que l'estructura de les anotacions variï molt d'un dia a l'altre. Fins i tot, Ros
declararà no haver pogut escriure per "manca material de temps", atesa la
precipitació dels fets viscuts. Per contra, els dies que no es produeix "res
important" opta per no escriure al diari, o bé aprofita les estones en què es
troba de guàrdia "per prendre alguns apunts". Aquests dies el temps passa
molt a poc a poc i Ros s'ha de repetir que tot plegat és qüestió de paciència
i de tenir la moral suficient per esperar poder tornar a veure la gent que estima. En el diari del front, en resum, escriu més del que havia escrit en el
document precedent i, a més, de manera molt més subjectiva, atès que s'hi
veuen barrejats uns sentiments que afloren amb molta més facilitat.
Segons el que el mateix autor explica, fou cridat a files l' 11 de juliol de
1937, però no hi seria portat fins al desembre. Aquest mes, Ros es trobava
subjecte a les ordres de la Caixa de Recluta (CRIM) de Girona, on anà amb
un "auto" que parava a l'estació de Pedret. 156 El dia 4 l'avisaren de la seva
imminent marxa a Aragó, una operació que s'havia organitzat d'una forma
tan precipitada que no deixà temps als soldats ni per preparar la roba, cosa
que provocà la lògica ansietat entre els familiars. Tanmateix, després d'un
estira i arronsa, Ros encara va poder passar per Palafrugell i Regencós, llocs
des d'on es feia estrany pensar que hi havia una guerra en marxa.
S'acomiadà de la família, la xicota i els amics, així com del seu cosí
Colom, el qual mostrà la intenció d'intercedir a favor seu -prop del cap
local republicà, Rodríguez Juanola- per tal de trobar-li un bon lloc en el
front. Llegint el diari, però, sembla que no va pas ser aixÍ.

n'anà a passejar per la rodalia. Ros deixà escrites les seves impressions sobre
el paisatge que l'envoltava. La vista de Belchite, per exemple, li reportà la
visió d'un escenari "destruït de soca-rel", fruit d'''els efectes directes d'una
guerra".

AMediana Ros féu moltes guàrdies, tant de dia com de nit, sense que es
regissin per un horari regular. Algunes eren d'''escucha'', i duraven dues
hores i mitja. Unes altres guàrdies duraven tan sols tres quarts d'hora. Amés,
col·laborà en l'aixecament d'un refugi, netejà periòdicament el fusell-especialment quan hi havia revista militar- i féu instrucció -algun cop els
soldats anaren a fer punteria.
Pel que fa l'activitat militar, la brigada de Ros patí les morterades de l'enemic en alguna ocasió. En canvi, els contraatacs republicans d'artilleria
eren molt poc freqüents. Ros en descriu un, per exemple, quan ja fa més d'un
mes que és al front. Tot just el 22 de gener Ros etziba els primers trets a l'enemic, disparant a un grup llunyà. Això no és estrany, ja que alguns dies els
passava sense armament. Pel que fa a les metralladores antiaèries, les
esmenta per primera vegada el 7 de març i, encara, sense cap resultat visible. De fet, les unitats republicanes, en general, no tenien pas la intenció
d'entrar en combat, sinó tan sols de mantenir el front. La superioritat de l'armament franquista és esmentada sovint al diari: l'enemic, segons es diu, té
antitancs automàtics o sincronitzats - molt ràpids- , unes armes que mancaven en el bàndol republicà.

l i)

La primera destinació de Ros, Mediana, es perllongà fins al 4 de febrer.
Els primers dies, aprofitant la calma relativa que es vivia en aquell sector, se

La segona etapa del soldat de Palafrugell tingué lloc entre el 5 de febrer
i l' 11 de març. Ros es traslladà a diferents posicions, totes prop de Mediana.
Tot aquest període el passà dormint en barraques o "xavales" -més endavant, en alguna rectoria. Algunes de les barraques eren més dignes que d'altres: n'hi havia que eren plenes de puces i d'altres, en canvi, fins i tot tenien
porta vidrada i llar de foc. Pel que fa a les operacions militars, es passà progressivament de la calma dels dos mesos anteriors a la retirada en desbandada del dia 11. Habitualment es veien passar avions enemics, alguna vegada en grups de fins a cent aparells, que bombardejaren la immediata rereguarda de Ros i la seva unitat. Al mateix temps, en el diari no s'esmenta
gaire sovint l'aviació republicana. Un dia, per exemple, Ros tingué la "sorpresa màxima" de veure-la volar cap a posicions enemigues, i el primer
enfrontament entre les dues aviacions que presencià tingué lloc el 13 de
març. Mentrestant, l'aviació "facciosa" es passejava quasi a diari pel seu
damunt, provocant un soroll -dit rum-rum- que quedava fixat al cervell i
hi ressonava una i altra vegada un cop els aparells havien marxat. L'aviació
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Ros fou transportat en tren fins a Barcelona, i d'allà, en un altre comboi, fins a Aragó, i arribà als voltants del poble de Mediana -en paraules
seves, "lluny de la meva terra"-, on s'instal·là el9 de desembre. Un dels primers dies coincidí amb alguns coneguts, als quals trobà molt envellits i desfigurats. Aquells primers mesos, Ros s'estigué en unes trinxeres prop del
poble de Mediana, tan sols a uns metres de les enemigues. Es trobava, doncs,
ben a prop de la ratlla del front. El de Palafrugell, d'entrada, fou adscrit al
XII Cos d'Exèrcit, 44 Divisió, 144 Brigada Mixta, 4t Batalló, 2a Companyia 158
El mes següent canvià de batalló: passà al 576. Segons el testimoni del soldat Murià -membre del segon batal ló i afiliat a Estat Català-, la 44 era "la
pitjor de les divisions" i estava controlada pel PSOE i pels comun istes. 159

franquista és, doncs, la gran protagonista del diari i, també, l'arma que havia
de decantar tots els combats lliurats.
La uiferència entre ambdues aviacions, exceptuant el seu nombre, era el
tipus d'objectiu damunt del qual deixaven anar les bombes. Sembla que l'aviació franquista posava tot sovint les ciutats i la població civil sota el seu
punt de mira. Mentrestant, la republicana es queixava que els escrúpols no
li permetien arrasar punts que no fossin exclusivament estratègics. Des del
Govern, a més, s'intentà d'establir unes regles del joc amb els nacionals
sobre aquest assumpte, però no hi hagué cap acoru. Els mateixos miraments
es trobaven també presents en la companyia ue Ros, atès que, en una ocasió,
no es ueciuiren a tirotejar un grup uel bànuol enemic, per creure que eren
presoners asturians que els nacionals feien tr~b all ar en les seves fortificacions Y~

El 7 de març, uos dies abans que s'iniciés a tot el front u'Aragó l'ofensiva franquista, Ros ja estava assabentat uels plans del bànuol nacional.
Precisament a causa u'aquest increment ue l'activitat ue guerra, molts uèls
soluats que havien marxat ue permís uns uies ja no tornarien. Ala unitat ue
Ros, només se n'hi reincorporà la meitat, i els que es van reincorporar amb
retaru van ser obligats a construir refugis.
El tercer períoue ue les vivències uel ui ari s'inicia amb la uata culminant
ue l' 11 ue març, que és potser un uels uos grans moments U'aquest document, i s'allarga fins a final del mes. El diari ue Ros aconsegueix donar una
iuea molt precisa ue l'espectacular avenç de les tropes franquistes a partir
u'aquesta uata, i ue la uesorganització ue l'exèrcit republicà uavant la nova
situació.
Les primeres hores es prouuí un contraatac republicà en què participà
Ros, el qual uisparà sobre posicions enemigues. Tanmateix, aviat reberen
Ol'ures ue retirar-se: els soluats - tant els republicans com els seus col·legues
ue les Brigaues Internacionals, un uels quals es uirigí a Ros en alemanycarregaren l'armament en camions, intentant fer una retiraua oruenaua. Els
soldats ue la 144 Brigada Mixta ueixaren, uoncs, Meuiana, passant - al llarg
ue uiversos dies- per Belchite, La Azaila, Sastago, Bujaraloz, ~raga, 161 Zaiuín
(o Saidí), Sastago -altre cop-, Peñalva, Buj araloz i Sastag'o - ue nou-,
Mequinensa, Seròs, Montoliu , Artesa ue Segre, les Borges Blanques, Juneua i
Bellpuig. La brigaua ue Ros coinciuí amb la 145 - també ue la 44 Divisió- el
uia 11 prop ue La Azaila, i els uies 25 i 26, amb una part ue la 142 Brigaua
Mixta - ue la 32 Divisió- i amb les brigaues 140 i 145, en un punt entre
Bujaraloz i Sastago, i arribaren totes juntes a Mequinensa.162
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El recorregut fou absolutament esgotauor. Un uia, per exemple, els soluats es llevarien a les sis uel matí i no soparien fi ns a les cinc ue la matinaua uel uia següent, i uormirien, uesprés u'això, només un parell u'hores; un
altre uia, passarien quaranta-vuit hores sense menj ar, etc. Tot això, mentre
els queien bombes al uamunt, la qual cosa creà un uesorure ue tal magnituu que alguns u'ells, entre els quals hi havia Ros - i, fin s i tot, algun sergent- abanuonaren la uisciplina uel seu batalló i es converti ren en "fugitius", caminant ue nit. La seva intenció era tornar a casa. Ros, malgrat ser un
republicà i un antifeixista convençut, també fu gí uel fro nt, com féu gairebé
tothom, el març ue 1938. També uos amics seus, en Felip, ue Palafru gell , i
en Joruà, ue Barcelona, intentaren molt seriosament tornar a les seves poblacions u'origen, però les carreteres eren vigilaues per la Guàrui a u'Assalt.
Aquest cos, ue fet, ja havia estat creat per uefensar la República i ara ho continuava fent, eII 938.1!" Per als soluats, uurant la fu gida, ben poc importaven
les operacions militars; només eren di gnes ue consideració el menjar i el
dormir, i en alguns casos, l'alcohol, el gran ali at del soldat en dies feixucs.

Uns altres, en canvi, abandonaren la seva llar en veure passar els soldats
republicans: es tractava ue la població autòctona, que marxava davant la
incertesa de saber què els esperava amb l'ocupació franquista. Un d'aquests
inuividus era el mateix alcalde de Seròs, que uemanà protecció als soldats de
la 144 Bri gada Mixta, atès que al poble només quedaven elements "facciosos". La retirada de població del març ue 1938 fou tan multitudinària que el
responsable dels refu giats ue la Generalitat, Casauem unt, recorda: "vaig
posar controls a totes les carreteres i no vam deixar baixar ningú més avall
de Vic. Fèiem tornar tothom endarrera, si no, hauri a estat un desastre". I!,;
Ros, cansat d'amagar-se, es deciuí a preguntar pel seu batalló, amb la
intenció ue reincorporar-s' hi. Tanmateix, es trobà amb alguns membres ue
la uivisió d'EI Campesino -en realitat, la 46 Divisió, comandada pel tinent
coronel Valentín Gonzalez, pertanyent al VCos u'Exèrcit- que el volgueren
detenir, pensant que es tractava d'un desertor. Ros, que fins llavors no havia
destacat pas per tenir un caràcter temperamental o indisciplinat, en aquells
moments liderà una petita revolta contra els soldats que l'interrogaven. Per
fi fou conduït al lloc on s' havia establert el seu batalló, el qual havia quedat
reduït a uns 40 individus. Davant la ueserció generalitzaua, l'abandó de les
unitats respectives només es va poder casti gar amb la reali tzació d'algunes
guàrdies extres.
Entre 1'1 i el 28 u'abril , Ros es trasll adà de Bellpui g a Sant Martí
Sesgueioles, passant per Òdena. Allà el seu batalló fou reorganitzat com a
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brigada de xoc, atès que l'exèrcit republicà tenia la intenció de fer front a les
darreres victòries franquistes, com ara la conquesta de Lleida, la qual ocupa
algunes línies del diari de Ros. En aquells moments, el major Pastor era el
cap militar de la 44 Divisió i Àlvarez, el comissari. '65 Aquests oficials tenien
la intenció de fer d'aquesta una unitat pionera, i citaven com a model 1'11
Divisió, de Líster, del VCos d'Exèrcit de l'Ebre. Amés, llavors els càstigs s'enduriren: un soldat fou afusellat per robatori, per exemple. 166 En un pla més
quotidià, Ros començà a fer guàrdia en una fàbrica -era el primer cop que
disposava de metralladores- i tornà a sentir bombardeigs feixistes a la rereguarda. 167
En la darrera etapa d'aquest període, la 144 Brigada Mixta se n'anà cap
a les Borges Blanques. Molt a prop, al poble d'Omells de Na Gaia, hi havia
un camp de treball forçós per a persones acusades de col· laborar amb el feixisme, tot i que Ros probablement ho desconeixia. '6x El palafrugellenc passà
a dependre, en aquests moments, d'un Servei d'Informació, per comptes
d'estar enquadrat en una companyia. En canvi, alguns companys seus passaren de la 144 a la 140 Brigada, per tal de treballar en la fortificació de
carreteres.

La penúltima i breu etapa del periple de Ros es situà a les envistes de
Sarroca, entre el22 de maig i 1'1 de juny. La 144 Brigada Mixta es desplaçà,
com a força de reserva, a un barranc en el qual la 145 lluitava des de feia
molt poc. Es facilitaren bombes de mà als soldats i se'ls preparà per entrar a
l'atac. El dia 26, el segon dels grans moments del diari, Ros lluità cos a cos
"per primera vegada". També és el primer cop que veiem que els republicans, sense necessitat de repet·lir un atac, prenen l'ofensiva. Aquesta s'emmarcà en els fets que van tenir lloc durant la setmana següent al 22 de maig,
dia en què diferents unitats republicanes van intentar prendre els caps de
pont de Balaguer i Seròs, l7I formats per tropes franquistes que, aprofitant que
els ponts sobre el riu Segre no havien estat volats, es trobaven apostades a la
banda est del riu, per davant de la resta de la tropa, que es trobava a l'oest.
Les maniobres dels republicans ten ien com a objectiu eliminar aquest perill,
ja que es tractava de punts a partir dels quals es podien emprendre operacions posteriors cap a l'interior de Catalunya. Al mateix temps, es volia
atreure l'atenció de les unitats franquistes que, en aquells moments, avançaven cap al Mediterrani , des d'Aragó, aïllant Catalunya de València.

ASarroca, Ros féu un curset d'observació i informació i realitzà la vigilància des del campanar de l'església del poble: en cas de veure avions bombarders, havia d'avisar amb repics de campanes -a les ciutats, en canvi, eren
les sil'enes les que advertien del mateix perill. Posteriorment, es dissolgué el
Servei d'Informació i Ros quedà integrat dins la la Companyia. Llavors assistí a classes de formació sobre la "guerra de gasos", féu simulacres de presa
d'objectius i realitzà exercicis tàctics diversos. D'altra banda, els soldats reberen la visita del ministre Irujo, elI2 d'abri!. "o Al mateix temps, hi hagué més
presència d'actes institucionals -s'homenatjà el Socors Roig Internacional,
per exemple-, augmentà la voluntat d'organització dins l'exèrcit, es donaren més ordres i es van fer més actes d'afirmació republicana -es celebrava
amb caràcter obligatori el 14 d'abril o 1'1 de maig. Aquest nou ambient no
tenia res a veure amb el de la desorganització dels mesos anteriors. Els republicans havien c.omençat a pensar en una reestructuració seriosa de l'exèrcit, la qual cosa arribava, però, quan ja era massa tard per a aquestes coses.

ASeròs, la unitat franqu ista més avançada era part de la 150 Divisió del
Cos d'Exèrcit d'Aragó i s' havia fortificat amb triple filferrada i nius de metralladores. L'atac al cap de pont - a l'indret anomenat Costa de la Barca- va
estar protagon itzat per diferents unitats, entre les quals hi havia la 144
Brigada Mixta, de Ros, la 145 i la 135 Brigada de Carrabiners, totes de la 44
Divisió - dirigida pel major Pastor-, i del XII Cos d'Exèrcit - liderat pel coronel Etelvino Vega. La 44 Divisió, juntament amb la 16, era l'encarregada de
defensar el sector comprès entre Menàrguens -sota Balaguer- i Mequinensa,
lloc d'unió entre el Segre i l'Ebre.In La Brigada de Carrabiners obrí l'atac,
amb el suport de tancs, artilleria i foc de metralladores. La seva gran dificultat era superar el pendent del terreny per arribar a les posicions enemi gues.
Els atacs es succeïren entre els dies 22 i 25, i no aconseguiren els seus objectius. Els carrabiners patiren nombroses baixes a causa de la cortina de foc
que els venia de les posicions del capdamunt del pendent. Sembla que l'enemic tenia facilitats d'avituallament i rebia municions; a més, la nit del 24 al
25, les forces de la 150 Divisió foren rellevades, de tal manera que quan els
carrabiners republicans atacaren, de nou , el dia 25, trobaren soldats en
millors condicions físiques que ells. Aquella nit, els carrabiners foren rellevats per la 144 Brigada Mixta - la de Ros-, que havia abandonat el seu refugi de Sarroca de Lleida, on era des del 28 d'abril, després d'haver-se reorganitzat a les Borges Blanques. Així doncs, durant la nit del 25 de maig, Ros i
els seus realitzaren una marxa fins a les envistes del riu Segre, per tal d'es-
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Del 28 d'abril al 21 de maig Ros tornaria a tastar el front, establert des
de feia poc al Segre, i que ara s'anomenava oficialment Front de l'Est. La 144
Brigada s' instal·là al poble de Sarroca. En efecte, segons Mezquida, als afores d'aquesta població hi havia els barracons prefabri cats que la 44 Divisió
utilitzà com a quarter general fins al dia 26, en què el XII Cos d'Exèrcit en
ple es traslladà a Mollerussa. 169

talviar-se atacs aeris. Sense cap mena ue preparació u'artilleria, l'atac s'inicià ue forma frontal cap a les sis uel matí, en tres fornaues successives ue sotuats que van arribar a la filferraua enemiga i van ser rebutjats per l'intens
foc enemic. AI capuavant ue les forces republicanes es situaven el capità ue
companyia i els tinents ue secció. Molts u'aquests oficials moriren a causa ue
les ràfegues ue trets que els etzibà l'enemic, fortificat uamunt el barranc. AI
final uel combat es comptà una trentena ue morts, un xifra que superava la
ue ferits. A les nou uel matí, les tropes franquistes es veieren reforçaues per
la seva aviació, i a les onze els republicans reberen orures ue retirar-se a les
bases ue pat'tiua, on es van estar tota la tarua i la nit. L'enuemà els atacs cessaren, en part a causa ue la forta pluja que va començar a caure ues ue les
set ue la tarua. Les trinxeres es van inunuar i, u' aquesta manera, les forces
republicanes foren evacuaues a la matinaua uel uia 28 i es retiraren a la rereguarua immeuiata. L'estesa ue roba posterior criuà l'atenció ue l'aviació enemiga, que bombaruejà els republicans, per si encara no n'havien tingut
prou.'" A la fi uel combat, Ros fou nomenat caporal ue l'Exèrcit Popular,
com tants u' altres, per tal ue compensar les baixes.
El uan'er períoue en què es pot uiviuir el uiari té lloc entre el 2 ue juny i
el 2 u'agost. Els uiferents escenaris són Torrebesses, Llaruecans i la Granja
u'Escarp. AI primer uels pobles Ros realitzà un curs intensiu u'antigàs i, al
segon, continuà les classes u'observació, la qual cosa li agrauà força. Fins i
tot, s'estrenà com a orauor, una capacitat que els oficials havien ue uominar
perfectament. En Lluís confessa que, per primera vegaua ues que és soluat,
menja ue forma esplènuiua, amb el perill, fins i tot, u'engreixar-se, Pel que
fa al poble ue la Granja u'Escarp, aquest era el lloc on la Brigaua 144 i,
abans, la 145 hi tingueren instal·lats els seus comanuaments. Es tractava
u'un nucli proper al front. Tanmateix, aquells uies hi regnà la tranquil·litat.
Amb tot, a en Lluís li arribaren notícies que, més al suu, tenia lloc una gran
activitat bèl·lica: ja havia començat la coneguua Batalla ue l'Ebre.

mateixa font. Per contra, els comunicats nacionals ho explicaven pràcticament a la inversa: el uia 25 es ueia que els ponts que els republicans havien
muntat sobre l'Ebre "fueron uestruiuos por los efectos ue nuestra aviación".
l el 26, que els regiments que havien penetrat en territori nacional, al suu ue
Mequinensa, "han siuo también batiuos y acorralauos", Fins i tot es ueia que
a les tropes republicanes se les havia ueixat avançar "para cogerles mejor".'74
Abanua ue les operacions militars, les pàgines uel uiari ue Ros fan referència a uiferents personatges que l'acompanyen en les seves vivències. Més
enllà uels oficials més coneguts i algun ministre, Ros passa els uies amb soluats com ell. En primer lloc, coneix un aragonès, en Felipe, que s'havia passat a les files republicanes, amb qui compartirà bons moments. També tinurà un company inseparable, en Soler, que caurà ferit ue metralla. Pel que
fa als soluats ue Palafrugell , al ui ari es menciona en Felip - ue cognom-, ue
la mateixa lleva que Ros. També apareixen els uos germans Regla, en Lluís
Clara -company ue treball a la vila natal-, en Garcia - u'Esclanyà- i u'altres: en Grau, en Cortey, en Mir, en Gou, en Servi à, en Mató, en Diego - tots
ells ue la seva euat-, en Fuentes i l'Oliveres. Amés, troba un xicot ue Flaçà
que tenia requisaua una casa a Meuiana, un soluat ue la Bisbal, un altre ue
Mont-ras, en Viual ue la Pera, en Jofre ue Begur, en Serra ue Torrent, en Trias
ue Sant Feliu, en Ribas ue Sant Jorui Desvalls, etc. També obté notícies ue
l'Avellí "uel banc" -que, segons es uiu al uiari, havia mort al front ue
Guaualajara '75- i u'en Miquel Parals, que s'estava al front ue Terol, proceuent
ue Ciuuau Real, i que havia estat fet presoner, al febrer, quan assaltava una
trinxera enemiga, juntament amb cinc o sis més ue Palafrugell. '7GAmés u'aquest estol u'amics i coneguts, al febrer arriben reforços proceuents ue noves
lleves -probablement les ue 1937 a 1940. Es tracta ue soluats joves. Amb
alguns -especialment amb aquells que són "formals i tractables"- Ros hi
farà amistat. En altres ocasions, es uolurà u'haver-se ue separar uels companys amb qui no ha tingut "uiscrepàncies".177

El uiari acaba, uoncs, sense que Ros pugui copsar l'autèntica magnituu
ue les noves operacions, però és sabut que la 44 Divisió -juntament amb
1'11, la 35, la 42, la 43, la 45, la 46, la 135 i la 151- formà part ue l'ofensiva republicana a l'Ebre. Els seus èxits inicials no es pogueren consoliuar per
la inferioritat militar republicana, especialment per la manca u'avions.
Malgrat tot, els comunicats governamentals uels primers ui es qualificaven
les maniobres ue "triunfo para las armas republicanas", amb 500 presoners
fets i material ue guerra capturat a l'enemic, el mateix uia 25. L'enuemà el
nombre ue presoners ja era ue 3.000 i, el uia 27, ue 1.000 més, segons la

Quant als soluats uel bànuol contrari, hi ha moments en què Ros els té
ben a prop. Els franquistes, per tal ue provocar els republicans, presumien
uels avenços ue les seves tropes i exhibien la banuera monàrquica - una banuera que, al final ue la guerra, hauria ue ser uesaua esperant f\ttures ocasions, En uefinitiva, com uiu Ros, solien engegar la seva habitual "xerrameca facciosa".
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Malgrat que al front Ros no es trobarà sol i que fins i tot es uistraurà amb
alguns companys, els ànims uecauen sovint. Els primers uies el fet ue pensar
en el moment en què pourà tornar a Palafrugell el manté amb la moral

intacta. Aquesta esperança inicial, però, ve acompanyaua ue molts plors. Fins
i tot als soluats més resoluts, quan recoruen els seus famili ars, els rouolen les
llàgrimes cara avall. En aquest sentit, si bé el uia 24 ue uesembre fou celebrat, el 25 no es ueixà ue pensar en la família.
En altres moments, Ros uubtarà uel fet ue pouer sortir viu uel front. Un
uia es pregunta: "tornarem a veure Palafrugell i un altre Sailta Margarita?".
Aquest pessimisme final ja no mereix cap llàgrima, al contrari que al principi uel uiari: als combatents, la guerra els féu més insensibles.
No obstant això, com que l'espècie humana es va acostumant a tota
mena ue sofriments, al front no van faltar els moments ue lleure. AI mes ue
gener, per exemple, Ros encara tingué prou humor per fer-se càrrec u'un
cauell, fill u'una gossa, ue nom Libertaria, que era u'uns altres soluats, probablement ue perfil anarquista, ateses les seves preferències a l'hora ue batejar l'animal. Cal tenir present que al front u'Aragó hi havien anat, al principi ue la guerra, molts voluntaris ue tenuència àcrata.
Amés u'auoptar un gosset, també va pouer realitzar altres activitats ocioses, aprofitant la tranquil·litat uels uos primers mesos: per Naual, per exemple, menjà torrons amb els seus companys. Ara bé, el futbol, tot i ser un
esport al qual era aficionat, no aparegué com a forma ue uistracció fins al
mes ue febrer -almenys al uiari- i, encara, quan s'organitzà el primer partit, jugà ue suplent. AI uiari tampoc no s'esmenta cap partiua ue cartes i molt
poques vegaues s'hi esmenten cantaues o balls entre amics: un uia ue maig
fan gresca al vespre, cantant i recitant, un altre jorn toquen la guitarra a l'estil flamenc, etc. El uia ue Santjoan, en què Ros es recorua ue Palamós, també
es celebra entonant cançons. En uefinitiva, al uiari es troben poques estones
ue lleure -això quan el front està tranquil- , i, quan n'hi ha, moltes vegaues
s'aprofiten fent passejaues per la zona.

Les cartes, a part ue mantenir el contacte personal entre el remitent i el
uestinatari, servien també perquè els ue Palafrugell fessin saber a en Lluís
que li havien tramès algun paquet, a canvi uel qual Ros els enviava els uiners
que cobrava com a soluat. Aquestes trameses, que havia u'anar a buscar personalment a la Plana Major ue la seva unitat, eren numeraues ue forma
correlativa, per tal ue no perure el compte i pouer-Ies reclamar en cas que
s'extraviessin. Solien contenir aliments, la qual cosa era ue gran ajut al soluat uel front, per la migrauesa, alguns uies, uel ranxo. Molt probablement els
paquets eren fets per la mare o la xicota ues ue Palafrugell. Això seria un
exemple uel que Nash ha anomenat "la contribució femenina a la capacitat
ue resistència ue la República en guerra".'7X
La corresponuència també servia perquè els familiars comuniquessin els
uarrers esueveniments ue caràcter local - això sí, tots els continguts passaven
per la censura u'un comissari. "" Vet aquÍ el uelicat fil que uneix els fets amb
el seu coneixement actual, atès que les notícies circularen ue Palafrugell al
front en forma ue carta, es registraren en un uiari, aquest viatjà amb el seu
autor ues u'Aragó a França, u'allà a Donostia i, finalment, a Palafrugell, i la
fortuna féu que es conservés i fos uipositat a l'Arxiu Municipal ue
Palafrugell , ues u'on s'ha fet públic. Per mitjà ue les cartes rebuues, uoncs,
Ros s'assabentà que, a Palafrugell, les gallines no es sostenien per falta ue
blat ue moro, per exemple, que l'agricultura patia molt la manca ue pluges,
o que, el uia ue Cap u'Any ue 1938 l'Ajuntament havia organitzat un festival
per recaptar fons per als combatents.
Amés ue les notícies extretes ue les cartes rebuues, Ros transcrigué al seu
uiari les noves i els comunicats oficials ue guerra uel Ministeri ue Defensa
que portava la premsa uel moment, és a llir: El Combatiente, Treball, uel
PSUC, Mundo Crit/ico i Frenle Ro.!o.'~'
Através uels periòuics, Ros s'assabenta uels bombarueigs que tenien lloc
a Catalunya per part ue l'aviació franquista: Sant Feliu ue Guíxols, el 22 ue
gener; Figueres i Puigceruà, el 23; Reus, el 24; Barcelona i Baualona, el 25;
Barcelona, el 30; Figueres i Reus, el 3 ue febrer; Vilanova i la Geltrú, el4 i 5;
Tarragona i Reus, el 5; Girona i Celrà, el 14 u'abri l, i Tarragona i Reus -ue
nou-, el 30 ue juliol. '"

Tanmateix, una ue les activitats a les quals Ros es ueuica amb més interès és a la u'escriure i enviar cartes a la seva xicota i als seus pares -uirigiues
al "camaraua" Freueric Ros, és a uir, el seu propi pare-, la qual cosa fa gairebé a ui ari. Altres vegaues escriu o rep carta uel cosí Colom, en Ramon i la
Leonor -fills uel germà ue la Llúcia, Lluís Saballs-, en Romero, la
J. Jesusa, la Victòria - neboua ue la L1uïsa-, en Juanito, etc. Les cartes, especialment en moments ue gran activitat bèl·lica, representen "un bàlsam
enmig u'un infern", tal com uiu Ros. Una u'aquestes cartes poui a trigar entre
vuit i ueu uies a arribar a Palafrugell tot i que algunes es feien pregar ue uebò
-una, setze uies; una altra, quaranta-vuit!- o bé es poui en extraviar. Altres
vegaues batien rècorus ue rapiuesa i estaven només quatre uies pel camí.

La premsa republicana solia ressaltar les victòries ue les seves forces,
complint així una tasca ue propaganua, a més ue la informativa. El 19 ue
maig, per exemple, es ueia que els atacs franquistes a Castelló havien estat
"brillantment contrastats" per l'exèrcit republicà i, com se sap, allò acabà en
un nou fracàs ue la República. Pel que fa als rumors que circulaven pel
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front, Ros es negà a "fer constar res fins a ésser cosa certa". Aquestes precaucions es mostren, ara, molt encertades. Només cal veure quin tipus de notícies -falses o precipitades- es feien córrer: el 6 de març, es deia que el vaixell de guerra franquista Canarias havia estat enfonsat;'"' el 31 de maig, que
Balaguer ja era en mans dels facciosos, i el19 d'abril, que s'havien restablert
les comunicacions amb València.
Pel que fa als cobraments que Ros rebia de l'exèrcit, aquests eren d'entre 300 i 310 ptes. En canvi, des que l'ascendiren a caporal, rebia una paga
de 320 ptes. Amb això, es sustentava -comprava roba i menjar- i alhora
contribuïa a l'economi a familiar: els anava fent "giros" per via postal; algunes vegades de 100 ptes., en una altra ocasió de 300, tot i que aquestes es van
perdre pel camí, etc.
Com s' ha dit, bona part dels 40 duros que es quedava Ros podien destinar-se a obtenir aliments. Si bé el menjar que rebia com a soldat no sembla
pas de mala qualitat, sempre l'intentà completar amb allò que comprava,
canviava, recol·lectava o havia rebut dins els paquets que li anaven arribant
de Palafrugell. Això fou cada cop més necessari, atès que el ranxo que es propOl'cionava als soldats empitjorà molt des que s'inicià la retirada, 1'11 de
març. L'àpat oficial, la primavera de 1938, es componia de moltes faves. En
canvi, escassejaren la llet -que només es menciona una sola vegada- i el
peix, un aliment que la gent de Palafrugell, especialment, podia trobar a faltar. i8.1
El front serà un bon lloc per experimentar amb la gastronomia de supervivència: un dia, Ros descobreix que la remolatxa cuita al caliu és prou saborosa i, a partir de llavors, se'n fa tot sovint. També menja amanida amb "herbes bones", recollides per ell mateix; carn de be que han matat allà o un
"lluert" o llangardaix, que troba molt bo. Juntament amb un grup de companys, també es fa el seu propi oli d'oliva -l'aliment més "essencial per a
poguer menjar bé"-, un producte que, a Barcelona, es venia a 10 ptes: el
litre, i que a Palafrugell també era molt buscat.
Acausa de la manca d'aliments, els soldats i els habitants dels pobles
de la Catalunya occidental van mantenir una difícil relació durant la guerra.
Aaixò cal sumar-hi el fet que en aquella zona hi havia, també, població refugiada procedent d'altres parts d'Espanya, que, lògicament, tenia tanta gana
com l'autòctona.

ments posaven preus elevats als seus productes, ja fos per aprofitar la situació o perquè hi havia una inflació galopant. D'aquesta manera, els soldats
[ecorrien a "requisar" -com diu Ros-, gallines o conills, per exemple, En
alguns pobles, de fet, no hi hagué manera de trobar menjar "per les bones",
per la qual cosa s'havia de recórrer al furt. Per la seva banda, els oficials
- que solien tenir la taula més ben parada- recordaven als soldats que
havien de respectar els camps i les collites. Per tot plegat -i també perquè els
militars solien menysprear les autoritats locals i eren associats al temut
SIM-, es produí una "manca de col·laboració entre la reraguarda catalana i
l'exèrcit", diu Guarner, especialment aquest any 1938. '-"
Altres vegades l'aliment s'obtenia canviant uns queviures per uns altres
amb els habitants de la zona: els "xuscos" de l'exèrcit eren lliurats a canvi
d'ous, per exemple. D'altra banda, pidolar pa en algun forn o als ajuntaments podia donar, també, bons resultats. Abanda de les "incautacions" de
menjar, Ros serà molt curós amb les altres propietats: un dia que dorm en
una casa deshabitada, per exemple, diu que té "la prudència de no tocar res
en absolut".
És de suposar que, amb una alimentació tan irregular, els soldats no
podien pas gaudir d'una salut en gaires bones condicions. Ara bé, en Lluís
només manifesta trobar-se malament un sol dia, a causa d'un mal de ventre
que s'all arga dos jornades. Un altre dia, quan ja fa més d'un mes que és al
front, agafa polls. Pel que fa a les puces, en una ocasió envaeixen la "xavola" on s'està Ros, que l'haurà d'abandonar. Per tal d'evitar conviure amb
aquests sifonàpters indesitjables, es rentarà a fons -i s'afaitarà- cada diumenge, escaldarà la roba, i ventilarà les mantes, posant-les al sol. Les mesures de salut previstes per l'exèrcit, d'altra banda, passaven per un a vacunació general dels soldats contra el tifus - quatre injeccions al llarg del diarii contra el paludisme.
Els diferents aspectes apuntats aquí són només una mostra del que ens
explica Ros al seu text de guerra, exposats amb l'avantatge que ens dóna la
perspectiva d'haver-lo llegit tot sencer. Com es pot comprovar, doncs, el diari
del front i els diaris en general completen el panorama de fonts documentals referides al període de la Guerra Civil i, al mateix temps, possibiliten l'estudi dels aspectes més quotidians d'aquesta etapa.

Cert és que els soldats van robar menjar dels camps, els horts i les granges, però també és verídic que els venedors, comerciants i amos d'establi-
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Mapa amb la línia del front d'Aragó entre octubre de 1937 i març de 1938.
Hi consta, també, el recorregut efectuat per lluís Ros entre el 8 de desembre de 1937 i el 28 de març de 1938. (Extret del mapa "Frente de Aragón y
Cataluña", editat per Ollacarizqueta -Pamplona-, del Fons Batet, AMSFG.)

Mapa amb la línia del front del Segre entre abril i desembre de 1938. Hi
consta, també, el recorregut efectuat per lluís Ros entre el 28 de març de
1938 i el 26 de juny de 1938. (Extret del mapa "Frente de Aragón y
Cataluña", editat per Ollacarizqueta -Pamplona-, del Fons Batet, AMSFG.)
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Si ens remetem a una panoràmica general sobre els documents personals, hauríem de
convenir, en primer lloc, que es tracta d'informacions enregistrades en qualsevol tipus de
suport. D'aquesta manera, cal veure com a documents personals tant aquells que es troben
escrits en paper com els que tenen un suport audiovisual o digital. Entre els escrits, podem
esmentar els diaris, les cròniques, les memòries, les cartes i, en certa manera, els dietaris;
pel que fa als àudiovisuals, hi trobarem tant els testimonis gravats en so com els que combinen imatge i so; i entre els digitals, qualsevol document personal que hagi estat generat
en aquest suport. El cas que ens ocupa, però, és el de dos documents personals registrats
damunt de paper. Alguns trets diferencien els diaris dels altres documents personals escrits.
Un diari i un dietari, per exemple, no són exactament el mateix, per bé que sovint siguin
confosos. Mentre el diari forma part d'un gènere més pròpiament literari, el dietari -originari del segle XJV- té un caràcter més historiogràfic. El diari permet al seu autor anotar
els esdeveniments produïts durant el dia i, al mateix temps, plasmar-hi els seus propis pensaments. El dietari, en canvi, és un instrument dedicat a donar les notícies per dies, de
forma similar a com es feia als annals i als cronicons medievals, però amb més detall. Així
doncs, s'ha utili tzat tant per part d'institucions com per part de particulars. Pel que fa a les
cròniques, aquestes es permeten saltar l'estructura rígida uel'anotació diària que trobem
als diaris, dietaris, cronicons i annals. Com els diaris, tenen un discurs cronològic i recullen
tant elements extrets de la premsa com retlexions personals. Algu nes tracten, fins i tot, de
recuperar la memòria col· lectiva de persones que no tenien l'oportunitat de plasmar les
seves vivències. No obstant això, a diferència dels diaris, es considera que les cròniques són
més properes al gènere historiogràfic que al literari. Tots aquests tipus de documents, però,
comparteixen el fet de ser redactats en el mateix lloc dels fets o a prop, amb molt poca
diferència de temps respecte a la producció dels esdeveniments i, per tant, expressen un
punt de vista molt condicionat per la seva proxi mitat i per l'espontaneïtat narrativa. AI
mateix temps, els diaris i dietaris posen de relleu allò que es considera excepcional en el
decurs dels dies, i es redacten, sovint, directament sobre el paper, sense elaboracions prèvies
ni posteriors. Tots aquests trets es compleixen en el cas de les notes de Lluís Ros i, com que
es tracta de dos escrits en els quals els fets discorren de forma paral·lela a les vivències i els
pensaments de l'autor, hem de concloure que es tracta, de fet, de dos autèntics diaris. Molt
encertadament, Ros sempre s'hi referei x amb el nom de diari, i no de dietari. Quant a les
memòries -orals o escrites-, la seva gran diferència amb els diaris consisteix en el fet que
es redacten havent passat Ull lapse de temps prou important per, de vegades, haver modificat substancialment la primera percepció dels fets. Tant és així que els diaris, ben sovint,
han estat la base per a l'elaboració de memòries i, fins i tot, novel·les posteriors; això sí,
reelaborant completament aquells primers materials. En aquest sentit, són molt reveladores les paraules del palafrugellenc J. Martí, "Bepes", incloses a les seves memòries,
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lamentant-se del fet d'haver perdut el diari que havia escrit durant la Guerra Civil espanyola: "Fou una pena la crònica perquè era directa, feta al comptat i sense concessions
literàries. Ja se sap que totes les reconstruccions, per ben fetes que siguin, mai [no] poden
assemblar-se als originals. Però, sense miracles, no es podrien pas recollir, ara, aquell centenar de fulles trencades que van quedar pels carrers de València [... ]. Per tant, en el seguit
de planes que vénen s'hi trobarà a mancar l'espontaneïtat de les notes preses sobre el terreny dels fets i gairebé al mateix temps que els fets es produiren". En canvi, el diari de guerra del també palafrugellenc Ortiz - titulat D¡(;t1'i d'un noi a qui li van robar la joven/ulfou escrit en forma de notes mentre tenien lloc els fets bèl·lics - durant "els dies de treva"i reelaborat sis anys després. Malgrat tot, segons sembla, no va perdre la frescor dels
moments viscuts. Segons Ortiz, "quan ja vaig tornar a casa, el 1945, per desgràcia em
recordava perfectament de tot, i vaig començar a coordinar les notes que tenia". Abanda
de diaris, dietaris i memòries, les cartes, tot i que també s'escriuen de forma molt pròxima
als fets, parteixen d'un enfocament molt mediatitzat pel destinatari, ja que es redactaven
- abans dels anys seixanta del segle XX- per comunicar quelcom a una persona o institució que es trobava a quilòmetres de distància. Amés, les cartes, i més en temps de guerra
o dictadura, podien ser intervingudes. En un sentit genèric, podríem dir que parteixen
d ' ur~a certa censura, tant si és per part d'organismes de control de l'Estat com per l'opinió
que li mereixin al destinatari últim. L'opinió que s'hi expressa, doncs, està condicionada
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9
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VII.AR, Pien'e (dir). Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1987, pàg. 365-369.

ACatalunya, però, el centre i l'esquerra obtingueren el 51,4% uels vots, mentre que els
rauicals i la dreta n'aconseguiren el 48,5%. Vegeu: JACKSON, Gabriel. Op. cit., 1999,
pàg. 103-121; T!-RMI:S, Josep. Op. cit., 1987, pàg. 333-383.

7l

Dades corresponents al fi nal ue 1935, recoll ides per la Guàruia Civil, sobre entitats obreres de la província ue Girona. Vegeu: Arxiu Històric Provincial ue Girona. Fons Diputació.
Ordre Públic. Comissaria Delegada ue la Generalitat.
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La Costa Brava, 1933 (novembre i uesembre).

li

La Costa Brava, 1935 (juliol i agost) i 1936 (gener).
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SAI.VIIIl':I.I,A, Josep; COI.OMll, Montserrat. Op, cit" 2000, pàg. 72, 96-97.

77

VII.ARDEI.I. SABAIJí, Mireia. Op. cit., 1994, pàg. 67-70.

La Costa Brava, 1934 (abril). El salpàs era el costum cristià ue benei r amb aigua i sal
les cases durant el temps pasqual.

" Costa i Sabaté destacaven el fet que, un mes abans, l'Ajuntament hagués ceuit un uels
uespatxos ue la casa consistorial a l'Aliança Obrera i que a Palafrugell la vaga revolucionària
s'hagués iniciat sense esperar OI'ures ue Barcelona, la qual cosa indicava la magnitud del ferment revolucionari palafrugellenc. La Guàruia Civil del lloc es mostrà disconforme amb
l'avalot i rebé ordres de retirar-se a Palamós. D'entre les forces u'orure, només la Guàruia
d'Assalt obeí l'alcalde. Vegeu: COS'IA I Dlóu, J; SAllim::, Modest. Op, cit" pàg. 125-142.
Xl AMI' Fons ue Falange Española, 2.2 (informes sense uata); A.MTM, Fons ue Josep
Tarrauellas i juan, corresponuència, Elpiui Fayet (10.2-807).

" Un any més taru, just abans ue l'aixecament mi litar, es reprengueren els treballs ue
construcció u'una caserna per a la Guàruia Civil, al carrer ue Pi i Margall , que s' inaugurà, finalment, el 1941. L'edifici, ueia el setmanari Baix-Empordà (11-7-1936), ha
de servir "u'allotjament uels indi viuus del Cos de la Guàrdia Civil que sigu in destinats
a aq uesta". El seu origen, però, es remuntava a la necessitat dels sectors conservadors
ue la vil a ue dis[1osar de forces d'ordre en quantitat suficient i en un lloc cèntric, la qual
cosa els havia mancat durant els Fets u'Octubre ue 1934. Vegeu: La Costa Brava, 231,
1934; LLEDÓ, Anton i. "La caserna ue la Guàrdia Civil. Breu notícia històrica", uins
Revista de Palafi'ugell, 50,1997, pàg, 33; SAI.ViÏl'I:uA,Josep; COLOMÉ, Montserrat. Op. cil"
2000, pàg, 98-99, 106; BUXAWEB. "La Segona República Espanyola (1931-1936)":
htt[l:!/www.buxaweb.com/historia/temes/esca1/segonare[lublica.htm [Consu Ita: 15-062004]
" Morató ho havia uenunciat a Baix-Empordà , el 1931; FElllllls, Xavier. Op. cit., 1989,
pàg. 58-59; SALVllrEI.I.A, Josep; CO!.OMll, Montserrat. Op. cit" 2000, pàg. 73-75.

7ll

En el diari del front, però, Ros no farà mai esment de cap aspecte relacionat amb la
religió, talment com si aquesta pràctica hagués estat esborrada uel mapa.

79

80 Els autors ue tendència uretana ue l'època, Costa i Sabaté, ho atribuïen al fet que "u'ençà d'un quant temps, un parell ue centenars de minaires vinguts u'altres terres que no
vibren pas a l'uníson dels gironins, sojornaven a Palafrugell". Aaixò s' hi havia d'afegir
"una uesenfrenaua propaganua sindicalista i comunista l,,] avalada pels centres oficials
en poue l' u'elements de l'Esquerra" que tenia lloc a Palafrugell ues de feia uns tres anys.
Vegeu: COS1A I DEU, J; SABllrÉ, Mouest. La veritat del 6 d'octubre. Barcelona: Impremta
Clarasó, 1936, pàg. 125-142

RI L'Aliança Obrera era un nou partit que s'havia creat l'any 1933, i que havia començat a
fer una franca competència a ERC. Vegeu: DU¡\IlTE, Àngel. Op. cit., 2004, pàg. 200-201. A
diferència ue Palafrugell , a Barcelona, la CNT i altres forces obreres no van participar uels
Fets u'Octubre, per considerar-los una maniobra de Companys i no un veritable moviment
revolucionari.

s6

", FEBRÉS, Xavier. Op. cil., 1989, pàg. 61,158-159; TURRó,Jorui. "Turisme, paisatge i cuitura
a la Costa Brava ue l'any 1935", uins Vèlit , 1,2005, pàg. 12-15. Vegeu també: TURIlÓ I
ANG UilA, Jort.li. "Planificació i promoció turística a la Costa Brava uels anys 30", uins
Revista de Girona, 230, 2005, pàg. 39-45

" La Costa Brava, 1936 (gener i febrer)
>lX

SALVlírELLA, Josep; COI'oMÉ, Montserrat. Op. cit" 2000, pàg. 100-102.

'" VIIAlmEI.L SABADí, Mireia. Op. cit. , 1994, pàg. 67-70.
.' VilANOVA, Francesc. "La Segona República i la Historia de la Segul1da República", dins
L'Avenç, 219, 1997, pàg. 47; FEBllf:s, Xavier. Op, cil" 1989, pàg. 54-55
" FEBRÉS, Xavier. Op. cit., 1989, pàg. 50.
"' En aquells anys, les verdures que es venien al mercat encara eren transportaues amb els
mateixos carros que s'utilitzaven per recollir les immundícies. Fins al novembre de 1934
això no fou prohibit per l'A lcaluia, en benefici de la hi giene pública, Vegeu: SAI.VllrEl.I.A,
Josep; CO!.OMf:, Montserrat. Op. cit" 2000, pàg. 106.

S7

De fet, el lloc ha tingut sempre el pouer u'atreure pelegrinatges, aplecs, casaments i passejaues. Aquest inuret es compon ue torre ue vigilància (segle XV), ermita i hostatgeria (segle
XVIII) i far (segle XIX), un uels més potents ue la costa peninsular.
9.1

La bauia ue Llafranc uescrivia - i uescriu- , segons Febrés, una magnífica corba que, per
les seves uimensions, va possibilitar la pràctica u'arts ue pesca que no pouien tenir lloc a
les bauies més recolliues ue Calella i Tamariu, com la tiraua ue l'art i la pesca amb xàvega. Vegeu: FEGRÉS, Xavier. Op. cit., 1989, pàg. 24-25, 64-65

'}j

SALVKfELL¡\, Jose[l; COJ.O,\\É, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. 89-9 1; MOIE\W, Pep (eu.) .
Op. cit., 2003, pàg. 152
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o u'altres jocs socials, i havien ue ser trasllauats si es casaven amb una noia uel municipi.
Vegeu: GA\TX Monó, Jorui; SOLÀGRANÍéS, Jose[l. "El fill u'un carrabiner", uins Gavarres, 6,
2004, pàg. 82-84.
1W,

IU\ 'làmbé Azai'ía anotava que aquestes no havien actuat amb prou resolució: "se uejan
matar, [lero no [legan uuro", ueia l' 11 ue gener. Amb tot, reconeixia que això era positiu,
sem[lre que "la moderación no pase a ser dejauez". Vegeu: AZAÑA, Manuel. Op. ci!., 1997,
[làg. 130-131

IIt,

Bepes, pseuuònim ue Josep Martí i Ciarà (Palafrugell 1909 - Sant Anureu ue Llavaneres
1988) feia ue [lorter i, un co[l ueixà el futbol, es posà a escriure - les seves memòries, prosa,
poesia o lletres per a sal'uanes, cançons i havaneres- , recollint l'anecuotari local, i obtingué un important ressò popular. Col· laborà també en uiferents revistes ue Palafrugell i [larticipà en múltiples iniciatives culturals i festives ue la vila.

PI1ESTON, Paul. Op. cit., 2004, pàg. 33-50.

AZAÑA, Malluel. Op. cit., 1997, [làg. 81, 87, 125.

96

Mas era el fill u'un metge ue Palafru gell (entrevista a Miquel Ros, 22-09-2004). D'altra
banua, Ros no ens [larl a uel uavanter Raimon Miquel, però hom pot recórrer a les seves
memòries per tal u'iI·lustrar els seus anys ue ueui cació al futbol, tant al Palafrugell - els
anys vint i trenta- com en equi[ls sU[leriors, com el Barcelona o el València. Moumo, Pep
(eu) Op. cit., 2003, pàg. 140-153.
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Tal~lbé

uita penya o, popularment, els Jepets. Els joves que en formaven [lart tenien [ler
objectiu la uiversió. La seva activitat començà l'any 1932, amb la realització ue balls, que
van anar uesenvolupant arreu ue la comarca els anys següents, eS[lecialment [ler Carnaval.
La [lenya tenia la seu social a la plaça Nova. BAGu(: ¡ VII)" Enric. Op. cit., 1995, pàg. 93-94;
SALVAI\lLA, Josep; COLOMf:, Montserrat. Op. cit., 2000, [làg. 95.
98

'J9

Vegeu els apènuixs.

III? .JACKSON
, Gabriel. Op. cit., 1999, pàg. 43-57, 68-85; PllESTON, Paul. Op. cit., 2004,
[làg. 33-50

11" L'Extrema Izquierua Feueral es funuà el juliol ue 1931 com a escissió uel Partit
Re[lublicà Democràtic Feueral (PRDF). Es féu [lresent a Barcelona, però no aconseguí
aglutinar tots els sectors uel feueralisme barceloní. La seva irrauiació "fou bàsicament ue
flamaraua", i acabà [ler uesa[larèixer, ue fet, l'any 1934. Vegeu: MOI.As, Isiure (eu.). Op. cit.,
2000, pàg. 90; MOI.As, Isiure. "El [lartit "Extrema Izquierua Feueral"", uins Working Papers.
institut de Ciències Polítiques i Socials, 174, 1999, pàg. 4-8.
l O)

Vegeu: DUAHTE, Àngel. Op. ci!., 2004, pàg. 217-219.

l lU A Sant Feliu ue Guíxols també hi hauria hagut una secció local ues ue 1935. Vegeu:
AII\J\DELL AGULLÓ, Marc; DíAZ oLIvlmAs, Quim; GAITXMOlTÓ, Jor& "Pere Pujol i Joruana, el
compromís amb l'iueal comunista", uins El Tl,['1lta-nou. Butlletí informatiu del Grup de
Recerca de l'Època Franquista de Sant fèliu de Guixols, 3. Sant Feliu ue Guíxols:
Ajuntament, 2003.

iOl Això s'accentuava, encara més, [lel fet que - com recorua Josep Vicente-: "la Guàruia
Civil vivia en "quartels"; era com si visquessin com una mica enclaustrats": els membres
u'aquest cos no trepitjaven les tavernes uel [loble, no solien freqüentar partiues ue uòmino

El [lrimer uels afers girà al voltant ue la suposaua contractació arbitrària uel personal ue
l'A juntament [ler part ue l'alcalde, Jaume Aiguauer. Els seus auversaris [lolítics l'acusaven
u'afavorir anarquistes i sinuicalistes, antics companys ue lluita uel re[lublicà uurant la
Dictauura. Vegeu: ALQuÉzAR, Ramon. L'Ajuntament de Barcelona en el marc del front
d'esquerres. Barcelona: Columna, 1986. Pel que fa a l'escànuol ue la Borsa, el [lersonatge
que hi estava uirectament implicat era el fill ue Josep Pella i FOI'gas (Begur 1852 Barcelona 1918), intel·lectual i [lrofessionalliberal, autor u'obres u'història i polític catalanista. En Joan Anton, [ler la seva banua, era conegut per finançar l'arranjament uels carrers ue Begur, auspiciar el naixement ue cobles saruanistes o contractar-ne per a les festes
ue Begur i Aigua Freua. Precisament Ulla carta col· lectiva [lublicaua al setmanari BaixEmpordà destacava la "munificència i esperit caritatiu" uel [lersonatge per uefensar-lo ue
les "uificultals financeres ue què ve essent víctima en Joan Anton Pella, fill iI·lustre ue
Begur" arran ue l'escànuol. Vegeu: COSTA I FERNÀNDEZ, Lluís.]osep Pella i Fo/gas i el catalanisme. Barcelona: Rafael Dalmau, 1997; Baix-Empordà, 1190 (10-9-1932), 1191 OJ.91932) i 1200 (19-11-1932)
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Citat uins: SALVAI'FLLA, Jose[l; COLüMÉ, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. 105.

101 SM.VA\lLLA, Josep; COLOM I::, Montserrat. Op. cit., 2000, [làg. 76-78. Per tal d'ampliar la
informació sobre les inunuacions, vegeu l'acta uel Ple Municipal uel 23-12-1932 (AMP,
sèrie Llibres u'actes uel Ple Municipal).

102 En àmbits governamentals, aquests aixecaments estaven [lrevistos ues uel 29 ue uesembre i s'esperaven per al uia 8 ue gener. El uia 29, Azaria anotà al seu uiari: "De un uía [lara
otro estallara un movimiento terrorista, organizauo por la FAI. Hasta ahora, lo único que
ha estallauo ha siuo una bomba en Barcelona, gracias a lo cual se ha uescubierto un
importante uepósito ue armas y eX[llosivos". Vegeu: AzAÑA, Manuel. Op. cit., 1997, '[làg. 122.

III

112 Domingo era el representant d'una tendència republicana minoritària a Catalunya,
equiparable a la Izquierda Republicana d'Azaña, encarnada pel Partit Radical Republicà
Socialista. Vegeu DUAHTE, Àngel. Op. cit., 2004, pàg. 217-219

Ramon Franco era un militar revolucionari que, a final de la Dictauura, havia conspirat a favor ue la República. S'havia popularitzat pel fet d'haver estat aviador de l'aparell
Plus Ultra. Ales eleccions a Corts Consti tuents de juny de 1931 participà com a candidat
feueral uins les llistes d'ERC. Vegeu: MOIAs, Isidre. OfJ. cit., 1999, pàg. 5-6; DOllIA, Sergi.
Imatges 1930. Barcelonins i moderns. Barcelona: La Campana, 2004 .
li]

114 La "crisi uel govern espanyol", com la uefineix Hos, queda reflectida, també, en els uiaris del presiuent Azaíla, un uia abans que ho fes el ue Palafrugell: "Las últimas noticias ue
Washington son que el Gobierno no aceptaría que se declarase denunciado el contrato".
Dos dies després, afegia: "España esta actuando para proceder a una revisión del contrato,
sin propósitos ue confiscación que es en el fonuo lo que piden [los Estauos Unidos] ". Vegeu:
AZAÑA, Manuel. OfJ. cit., 1997, pàg. 122.

115 FEBRÉS, Xavier. OjJ. cit., 1989, pàg. 86; SAIVAI"EI.I.A, Josep; COLOM I::, Montserrat. Op. cit.,
2000, pàg. 109-111

116

AMP Fons de Falange Española, 2.2, informes u'Enric Masmartí i d'Enric Mi randa.

11 7 Després ue les comarques barcelonines, les de Girona "foren les capuavanteres en el naixement uel PSUC a nivell local" en els primers moments de la guerra, tal com s'inuica a:
pUIGSECH, Josep. Nosaltres els comunistes catalans. El PSUC i la Internacional
Comunista durant la Guerra Civil. Vic: Eumo, 2001, pàg. 122. Vegeu un testimoni de l'organització uel PSUC a Girona a: AUI.ADELL AGULLÓ, Marc; DíAZ OIIVElli\S, Quim; GAITX MOlTÓ,
Jordi. OfJ. cil.? 2003, pàg. 6-8.

l'' AMP Fons de Falange Española, 2.2 (informes sense data).
119

pl.ANAS, Xevi. OfJ. cit., 1997, pàg. 21; MARTí, Paulí. OfJ. cit., 2001, pàg. 49.

110 En aquest sentit, cal destacar el projecte fallit ue construcció d'una granja agrícola a
Ermedàs, presentat el març de 1937, per part de la Col·lectivitat Agrícola del lloc, vinculaua a la CNT de Palafrugell. Aquesta granja es componia de vuit masos i prouuïa, fonamentalment, cereals. Vegeu: FONT, Jordi; SAURí, Concepció M. Op. cit. , [2003], pàg. 56-61.

ili Vegeu alguns expedients u'incautació a Palafrugell i altres poblacions del Baix Empordà
a la uocumentació del Fons ue la Generalitat de Catalunya (ll República) , Incautacions,
expeuient 173/02, ue l'ANC.

12; AMP. Fons de Falange Espaí'íola, 2.2, informes ue Lluís Sabater i ue Miquel Sastre, ue
20- 12-1942

12" Segons el testimoni del palafrugellenc Lluís Marcó, "alguns membres del Comitè ue
Palafru gell i altres faistes forasters [... ] començaren a molestar" el seu pare, demanant-li
14.000 ptes., per la qual cosa ell es uesplaçà des del front -on feia ue soluat- per tal u'amenaçar aquells elements - instal·lats al llavors incautat Casal Popular- de perseguir-los
personalment si no ho deixaven de fer. El germà ue Marcó, més enuavant, cansat uels actes
repressius, es passà al bàndol fran quista, on, malaurauament, també va haver de co'nstatar
l'existència ue la mateixa uinàm ica. Amb tot, en Lluís ja l'havia advertit que mentre "aquí
mataven els que dui en sabates, a l'altre costat mataven els qui portaven esparuenyes".
MAllcó I DAcHs, Lluís. OfJ. cit., 1998, pàg. 187-198

125 Segons !lusquets i Molero, vers l'octubre de 1936, també foren assassinats els religiosos
Antoni Ilonet i Jaume Danés. Vegeu: FEGRÉs, Xavier. Op. cit., 1989, pàg. 86; SAI.VAl'EII./\,Josep;
COI.OM(:, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. ll2-ll3, 125-126; BUSQUETS I BIAIlNEs, .Joan; MOI.EIlO
I pAIlAI.s,.Josep. OjJ. cit., 1993, pàg. ll4, 118.

121,

S¡\jw\rEI.I.A, Josep; COI.OMIl, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. 133.

127

AM P. Fons de Falange Espafíola, 2.2, info rme u'Ernest Morató, de 14-10-1946.

I2H SAI.VIIJ'EI.I.A, ]osep; COI.OiYIÉ, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. 109-113; LI.EDÓ, Antoni. Op. cit.,
1998, pàg. 32

129 FEBIlI;S, Xavier. Op. cit., 1989, pàg. 86; SAI.VAJ'EI.I.A, Josep; COI.OMÉ, Montserrat. Op. cit.,
2000, pàg. 112.

1\0 AMI'. Fons ue Falange Española, 2.2, informes u'Àngela Clos, Ignasi Genover,]oan Lluís
Mas, Enric Miranua, .J oan Pinos i Lluís Sabater "Xera".

1\1 AM P. Fons de Falange Española, 2.2 (informes sense data) ; AMTM, Fons ue .Josep
Tarradellas i .Iuan, correspondència, Elpidi Fayet (10.2-807) i Pere Puig, carta de 6-51947; AMTM, Fons d'ERC, Actes del Ple uel Consell Directiu (1938- 1939), Acta de
20-7-1938 (ERC 8)

1\2

Vegeu els apèndixs.

1.\\ Vegeu també un altre grup de voluntaris palafrugellencs a les memòries de Raimon
Miquel: MOLEIlO, Pep (ed). Op. cit., 2003, pàg. 120-122.

I.'" MARTí I Ci./\IlÀ, "BEI'I':S", Josep. OfJ. cit., 1990, pàg. 77-78.

SAI.VArEI.IA, Josep; COI.OMI;, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. 110-111 , 120-121. Sobre les percepcions uineràries dels voluntaris palafrugellencs, vegeu l'acta uel Ple Municipal del
13-ll-1936 (AMP, sèrie Llibres d'actes del Ple Municipal).
111

90

i\5

SAI.VArEI.I.A, Josep; COI.OMÉ, Montserrat. Op. cil., 2000, pàg. ll8-119, 123.

1\(,

MAIlTí I Ci.AIlÀ, "BErlés", Josep. Op. cit., 1990, pàg. 78-80.

91

m LANAo, Pau; Gu¡.:Hlumo, Carles. "Fam, penúria i manca de proveïments", dins Revista de
Girona, 130, 1988, pàg. 27-31

l.lS SALVA['ELLA, Josep; COI.OMÉ, Montserrat. Op. cit., 2000, pàg. 124; BOH[lÀs [ DòL
ER¡\, Mercè.
Refugiats/des: 1936-39. Quaderns de la Revista de Girona, 87 Girona: Diputació de
Girona, Caixa de Girona, 2000, pàg. 8-13, 76-79.

L'escola Avant obrí subscripcions a favo r dels refugiats i recollí llana per a confeccionar
jerseis per als combatents. El març de 1937, el seu impulsor, Vergel, hagué de marxar al
front i fou substituït per Vicenç Pla, que també es mostrà molt actiu, tant a l'escola com en
la vida cultural palafru gellenca. Vegeu: BusQuETs B[ARNES, Joan. Op. ci!., 1988, pàg. 7;
BUSQUETS [ B[ARNEs,]oan; MOLERO [PARA[.s, Josep. Op. cit. , 1993, pàg. 107, 116-117; BusQIIETs
I B[ARNEs, Joan. Op. el!., 2000, pàg. 58-64.
lW

Un dels palafrugellencs destacaL, a la zona -concretament, a Cubla- fo uJosep Martí, de
la lleva de 1930. Allà coincidí, a més, amb "un cartògraf de Platja d'Aro". Vegeu: MARTí [
C[ARÀ, "BEI'[':S", .Josep. Op. cil., 1990, pàg. 75-85.
1\11

1\1 ROVIRA [ VIRG[I.I, Antoni. Els darrers dies de la Cetlalur(J'Ci republicana. Memòries sobre
l'èxode català. Barcelona: Proa, 1999, pàg. 12.
li! M[iZQU
[[)A G[': NÉ, Luis María. Let balallet del Segre. Tarragona: Diputación Provincial,
1972, pàg. 69-86

'" M[iZQ[II[)A G[iN[;, Luis María. Op. cit., 1972, pàg. 69-70. Vegeu també la trajectòria d'un
guixolenc de la lleva de 1928 - nascut a PalafrugelJ-, incorporat l'abril de 1938 i partícip
dels combats de Balaguer: GAI1X MO[Jó, jordi; SOI.À GRAN[::s, josep. Op. cil., 2003, pàg. 10-15.
1\; M[':ZQII IIlA G[':Nf:, Luis María. Op. cil., 1972, pàg. 120.

14U GUASCH, Jaume. Op. cit' pàg. 114.
l

HI

1\5 Ordre General d'Operacions, núm. 3. Vegeu: MEZQUIDA GENf:, Luis María. Op. cil., 1972,
pàg. 117

HJ

1\(, Es tractava del que oficialment s'anomenaven Centres de Reclutament, Instrucció i
Mobi lització. Hesponien a la intenció del Govern de la República de garantir un mínim
d'instrucció militar als soldats que havien estat cridats per anar al fron!. Vegeu: CAlmONA,
Gabriel. Op. cil., 1986, pàg. 35

L'apel.latiu de "feixista" s'emprava per a designar, en general, tots els revoltats. Vegeu:
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El meu diari
(27-10-1932 a 25-1-1933)

L'entorn familiar, les amistats, l'alimentació, la salut,
el lleure i la climatologia
Dijous 27-X-32

Agafo la pluma per fer un petit Jiari Je la meva viJa i també per poguer tinguer caJa jorn una petita i bona Jistracció, a l'ensems que instructiva per la
que l'escriu , i pràctica per si un altre Jia vols tenir a mà alguns retalls J'una
viJa passaJa que ja no tornarà mai més.
Divendres 28-X-32

Mal temps' Cosa segura quan s'acosta el Jiumenge, perquè, J'un temps a
aquesta part, quan s'acosta els últims Je setmana ja sempre entra el mal
temps. [.. .] Avui fa 5 anys que operaren el pare a Girona a la clínica Jel
Doctor Coll.
Dissabte 29-X-32

29 J'octubre' Sant Narcís. Fires i festes a Girona molt concorreguJes, encara
que caJa any sol fer mal temps. Futbol, aviació, etc., etc. Je tot i força a
Girona. [... ] Yo Yo , joc Je moJa, sortit segons Jiuen Je les Filipines, que ha
conquistat Europa. Joc que practica la gente bien [... ] Això és el gran joc Je
moJa i J'actualitat. Avui jo ja casibé no sé ningú que almenys no tingui un
Yo Yo.
Diumenge 30-X-32

Avui és festa. Paraula bonica quan , Jesprés J'una setmana Je treball, s'arriba
al Jiumenge per a poJer tenir un Jia completament teu i J'esbarjo. Avui
poJia anar a Llafranc, a pescar, però no sóc volgut anar-hi perquè no sabia si
tinJrien xufans. ' [... ] No han pescat casi bé res. [... ] Avui [s']ha jugat el primer partit Je futbol Je campionat Je lliga amateur, i el reserva Jel Palafrugell
ha guanyat al Cassà. [. .] Debutava en Martí 11 (Vepas),' fent un gran partit.
ABarcelona ha jugat el Palafrugell FC. [... ] La Llúcia ha estrenat un abric. És
J'hivern. Molt maco, i li està molt bé. [... ] Sóc anat al ball a ballar a la nit, i
hi havia força gent.
Dilluns 31-X-32

M'ha agraJat molt; veimaven. Jo també he veimat. Han collit pocs raïms i
encara JaIents. La peJregaJa va malmenar-ho tot. A la tarJa hem buscat
bolets. Només n'hem trobat un. Amb prou feines se'n troba cap.
Dimarts l-XI-32

Som Tots Sants [.. .] DiaJa també J'EI Tenor'io.' Una festa Je les que la
República va suprimir, però s'ha fet festa. Com que farà bon Jia, tothom l'ha
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aprofitat per anar a la campinya. Aquest matí sóc anat a l'hort a cavar trumfes i cavar l'enciam. [... ] Quan escric això, són ja les 7 hores [... ] és hora u'anar a sopar, ja que ara me criuen, uient-me que ja és a la taula. Ha! Menjaré
castanyes i panellets per postres per celebrar Tots Sants.
Dissabte 5-XI-32

Sembla que uemà farà bon uia, cosa estranya siguent uemà uiumenge i festa.
Diumenge 6-XI-32

Ja som festa. Hem passat, com aquest que uiu , una altra setmana que ja 110
veurem mai més. Ala nit, ball, i ara [a] tornar a esperar la festa.

uos equips, tant el Sabauell com el Palafrugell, es juguen [ .. ] el tercer lloc, i
amb el tercer lloc, la participació al campeonat u'Espanya.
Diumenge 27-XI-32

Ja ho trobava estrany que tingués ue fer bon temps, perquè u'un temps a
aquesta part sembla que estan uisposats, algú, a aigualir-nos totes les festes.
[ .. ] Hem guanyat al Sabauell per 4 a 2, per lo tant, ens classifiquem pel campionat u'Espanya.
Dilluns 28-XI-32

Continuem anant tercers [ue la lliga ue futbol], igualment com la jornaua
anterior.

Feia una tramuntana molt forta i freua, poguent-se uir que ha sigut la primera freu ue l'any. Sóc passat tot lo uia a la vora uel foc, i a [la] tarua hem anat
un ratet, i encara molt petit, a veure si trobàvem cap bolet [.. .]. Solsament
n'hem trobat uos. Això sí, eren rovellons força grossos.

Divendres ll-XI-32

Dimarts 29-XI-32

Avui, Sant Martí, festa major u'hivern. Anys enrere se celebrava, ara ja s'ha
peruut completament, celebrant-lo solament l'església parroquial, ue la qual
n'és el seu patró.

Un altre uia u'hivern, ha plegut i fa molta freu, havent ja caigut una nevaua
que ha arribat fins a Agullana, i que ha sigut la primera nevaua u'any.

Dimarts 8-XI-32

Dimecres 30-XI-32

Dissabte 12-XI-32

Sóc començat a llegir una novel·la u'en Zane Grey4 rotulaua Hasla el última

Tot riu uesprés u'aquesta plaguua, tants ue uies esperaua, ja que tot estava
completament sec, i ara se pouran fer tots els treballs a la terra que s'havien
ue fer i que no se feien.

bambre; novel·la uel Fars-Vest.
Dijous l-XII-32

Diumenge 13-XI-32

Un uia ue primera, sense ni un núvol enlloc. Aveure si ens trobem enmig ue
l'estiuet ue Sant Martí sense auonar-nos-en? Perquè, segons uiuen els vells, ue
prop o ue lluny, sempre el fa. [... ] Sóc treballat tot el matí en fer la gàbia uels
conills. [... ] No s'ha jugat el partit ue reserves, el que l'equip ue reserva palafrugellenc havia ue jugar amb el primer equip ue la Bisbal, per incomparecencia u'aquest.
Dilluns 14-XI-32

Dia molt bo, no havent fet ni una aleta ue vent [ .. ]. Tenia que marxar a
Regincós amb la Llucieta, però quan ha sigut l'hora m'ha vingut a uir que no
hi anàvem perquè tenia que anar a cosir. Així uoncs, després me sóc posat a
fer la gàbia (per mirar si la pouia enllestir) fins allà a les uotze, que sóc plegat per llegir [el] uiari i uinar. A la tarua tampoc sóc anat a treballar perquè
era uilluns i sóc continuat fent la gàbia.

Els pagesos estan uesesperats, perquè amb tanta aigua que ha caigut, i continua caient, no es veuen en cor ue tenir, ni per Naual, sembrat.
Dissabte 3-XII-32

Vénen uemà al matí a jugar [... ] a la tarua, el reserva uel Júpiter amb el primer, també, uel Palafrugell. Aquest partit és el primer ue campeonat ue lliga
ue tercera uivisió.
Diumenge 4-XII-32

Aquest matí sóc acabat ue llegir la novella ue Zane Grey [. .], que és molt
entretinguua [.. ]. Amb el Palafrugell han uebutat en Vilella i en Carbó, tots
uos proceuents uel Tarruella pc.
Dilluns 5-XII-32

Hem anat a veure si trobàvem cap bolet. De pinetells i rovellons n'hem trobat
una dotzena escassa, i ue negrillos uos cistells. \
Dijous 8-XII-32

Amitjan matí ja ha entrat aquell vent tan humit ue mar, que els mariners el
nomenen amb el nom ue garbí.

Avui , 8 ue uesembre, una gran festa, una ue tantes que va treure la República,
i ara no la celebra quasi bé ningú , ja que la majoria ue la gent treballava: la
Puríssima [.. .]. Sóc anat una mica al cine amb la Llucieta, celebrant així, poc
o molt, la PurÍssi ma.

Dimarts 15-XI-32

Dissabte 26-XI-32

Divendres 9-XII-32

Demà ve el Sabauell a jugar el darrer partit ue campeonat ue Catalunya, que
serà molt interessant, per ésser el partit màxim ue la temporaua, ja que tots

Un altre uia ue boires i humitats. Aveure si, a mica mica, ens tornem com a
Londres.
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Dilluns 12-XII-32

També se troben molts bolets, això que tothom se pensava que no se'n farien.
Dimarts 13-XII-32

Avui Santa Llúcia, festa de la simpàtica modisteta i de tota treballadora de
l'art de l'agulla. Diada que, per anys passats, la joventut anava a Sant Sebastià
a passar la tarda. Aquest costum s'ha perdut molt [... ] encara que se conserva la costum de fer ball a la tarda i també a la nit [.. .]. Ala Ll ucieta, per ser
avui el seu sant, li sóc regalat un paraigües. Me sembla que li ha agradat
molt.
Dijous 15-XII-32

Molt mal temps; un verdader temporal d'aigües, poques vegades vist. Ha
inundat moltes cases i terres [... ] una verdadera màniga d'aigua, una cosa
que feia feredat. Ala Bisbal ha inundat molts carrers, ja que el Daró ha trencat i s'ha desbordat. AGirona, els sòtanos de les cases que donen al riu també
s'han inundat, com també tots els camions que van a Barcelona tampoc han
pogut marxar. L'exprés de França és deturat a l'estació de Figueres per no
poder continuar endavant.
Divendres 16-XII-32

A Tarruella de Montgrí és ja un verdader mar, igualment que el pla de
Peratallada; els vells diuen que no s'havia vist mai, ja que ells no se recorden
d'una cosa semblant. Al'Armadàs també ha trencat l'Aubit, siguent tot el pla
inundat, havent-hi alguna masia aïllada per l'aigua. Un dels pobles que [el
temporal] ha fet més mal ha sigut Castelló d'Ampúries, on desemboca el riu
la Muga; a Verges també ha trencat el Ter, inundant tots els camps i part de
la població.
Dissabte 17-X11-32

Avui ha tornat a ploure com si no hagués plogut mai; els rius tornen a refermar, i els camps són més negats que mai. Els trens no arriben mai a marxar,
ja que no poden passar. [.. ] Ara al temporal J'aigües de terra s'hi afegeix el
de mar, i escup tota l'aigua que ve de terra, siguent això la causa de que les
poblacions marítimes que hi desemboquen rius o rieres són també negades.
L'hort de casa també és completament negat, sortint l'aigua per sobre terra.

ha cap camp que no estigui en tot [o] en part inundat; i de redera a Pals per
amunt, fins a Tarruella de Montgrí només se veu una gran estela d'aigua que
[?] , que són les inundacions causades pel desbordament del riu Ter i de l'estany de Pals. AI pla d'Armad:ís, la inundació soferta per aquest temporal d' aigües no té ni parió ni amb l'any de l'aiguat, ja que tot és un verdader mar.
Dimarts 20-XII-32

Ens hem decidit a anar a buscar bolets en Pepito Espardenyes i jO.7 [.. ] De
bolets no n'hem trobats pas gaires, ja que només jo ne sóc portat una plata,
i ell una miqueta menys.
Dimecres 21-XII-32

Avui ha fet un dia de primera, semblant que ha estat fet expressament per [a]
nosaltres, ja que ahir que vàrem anar a buscar bolets va ploure, i avui que
tenim que treballar fa bon dia.
Dissabte 24-X11-32

Nadal, festa de les assenyalades. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Una de
les poques festes que ha deixat la República, de les que se celebraven i que
tenien un caire religiós.
Diumenge 25-XII-32

A les dotze ha vingut la Llúcia a dinar a casa, per celebrar Nadal [... ]. A la
tarda sóc anat a concert. L'ha amenitzat l'orquestra orquestrina de Calella de
la Costa. Afutbol no hi sóc anat, cosa una miqueta rara.
Dimarts 27-XII-32

Sóc anat a Regincós a veure si trobàvem bolets amb la Llúcia i en Pepito i la
Victòria:' N'hem trobat molt pocs, encara no potser dugues lliures. Hem anat
a trobar-los cap a can Serra de Torrent. [... ] l demà, si no passa res de nou,
tenim projectat anar per cargols, i en cas de trobar-ne forces, anar-nos- [en]
dijous a menjar-los a Llafranc.
Dimecres 28-XII-32

Hem anat amb el pare a buscar cargols. [... ] Hem trobat 205 cargols i una dotzena de rovellons. Aixís doncs, ja tenim programa per a demà, i un altre dia
de vacances aclarit. Demà a Llafranc a menjar cargols a la llauna.

Diumenge 18-XII-32

Dijous 29-XII-32

Els camps de Regincós són completament negats, especialment els que donen
a la Riera Gran, i en manera extraordinària els del pla de Bonida, degut a que
la dita riera va rompre algunes vegades!>. [... ] Torna a tronar i llampeguejar.
Ha sigut la nit que ha plogut més [.. .]. Sembla més una màniga d'aigua que
res més. Sóc anat a l' Energia Elèctrica a les 10, quan ha parat de ploure, per
a veure de quina manera se trobaven els camps que ja eren inundats. No hi

Hem anat a Llafranc a menjar els cargols que vàrem trobar ahir [.. ] amb el
pare, la mare, la Llúcia i en Platon, un nen petit veí nostre 9 Feia un dia de
primera, a mar, ja que no es movia ni una mica, siguent l'aigua plana com
la mà. Per esperar l'hora de dinar hem anat una miqueta per les roques, i
com que feia tan ball temps, hem pogut fer un platet de pallerides i un parell
de dotzenes de garoines. Un cop acabat de dinar, amb el pare, hem anat a la
muntanya de Sant Sebastià a veure si trobàvem cap bolet.
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Dilluns 19-XII-32

Dissabte 31-XII-32

Diumenge 15-1-33

Una altra volta aquell vent tan podrit, a mar, que feia bastant de dies que no
s'havia fet sentir.

Avui al matí sóc anat amb en Tibau a portar un carro ue fems a l'hort. "

Diumenge 1-1-33

All I Demà Sant Vicens, festa major de Regincós. Hi tinc que anar-hi, ja que és
la festa major, també, de casa ue la Llúcia.

Ahi r a la nit va organitzar-se el ball de fi d'any i entrada a l'any nou, al
Coliseum Ampurdanés; el ball era organitzat per l'empresa Japet i Limitada.
[... ] Al matí, amb el pare, hem anat per cargols. N' hem trobat uns 150.
Dimarts 3-1-33

Ala puntuació del torneig de lliga [de] tercera divisió, el Palafrugell va quart,
amb 4 punts. Hi ha, primer, el Sabadell i el Badalona, empatats a 9 punts.
Dimecres 4-1-33

El Barcelona FC. ha donat de baixa a un nombrós grup de jugauors antics,
entre els quals hi ha els asos Piera i Samitier, Dos Santos, i en Mas, també [... ]
[La notícia] ha caigut -a per tot on se reuneixen els afi cionats del futbol,
principalment aquí a Palafrugell, on en Mas n'és fill ue naixement i esporti vament, ja que en la seva joventut va fer les primeres armes ueportives al
Palafrugell FC., arribant a ésser amb l'equip palafrugellenc campió vàries
vegaues de la província ue Girona i també ue Catalunya (segona categoria)com una bomba. Amb el Barcelona ha arribat a ésser uiverses vegaues campió ue Catalunya (primera categori a), i uos vegaues campió u'Espanya, i
siguent, un cop, proposat per a internacional [...]. [La] lesió al genoll soferta
en un partit jugat contra l'Espanyol és el que ha estat causa que estés
allunyat del futbol per espai ue més u'un any [... ]. De gener per amunt,
només cobraran en Piera i en Samitier, en atenció al seu brillant historial [... ]
li] se'ls farà un partit homenatge, a cauascun d'aquests uos vells i gloriosos
jugauors. [... ] En Samitier ja és al Maurid per 500 pessetes u'entrada i
1.000 ptes. caua mes.
Divendres 6-1-33

Avui, festa assenyalada, els Reis, festa ue la quitxalla, una de les festes que ha
tret la República, i també una ue les festes que se gasten més uiners, principalment per als nens. La Llúcia també m'ha fet els reis, regalant-me un estoig
ue paper de sobre i paper u'escriure, per quan sigui al servei no me'n tingui
que comprar. Jo li sóc comprat una capseta de metall molt bonica, per guaruar-hi les seves coses.
Dilluns 9-1-33

Dissabte 21-1-33

Diumenge 22-1-33

[...] Tenien, a Regincós, les orquestres As d'Anglès i Principal de Cassà de la
Selva. Demà encara és festa a Regincós, aixís és que demà hi tinc que tornarhi [... ]. [H a fet] un verdader huracà, que més que huracà era una verdauera
tempestat de vent [... ] menys mal que anava amb bicicleta i el vent me venia
a favor, lo que ha sigut la causa que amb un quartet ja fos a casa.
Dilluns 23-1-33

Allà a les 7 me sóc despertat i sóc sentit que la lletera (que porta la llet a casa)
ueia que havia mort en Sisi Cauiré, o sia, el sogre d'en Miquel, el patró d'allà
on treballo, aixís és que me sóc aixecat de seguiua i sóc anat a donar-lis el
péssame, i, a més, a dir-lis que no trobessin estrany que no fos a l'enterro, ja
que uonant la casualitat que avu i encara és festa a Regincós, i els hi teni a promès que hi aniri a (a casa ue la Llúcia) a uinar, potser m'esperarien i jo no els
hi compareixeri a. [...] Estem a 2 graus baix zero. És una temperatura que sol
passar molt poc a Palafrugell , ja que més aviat és un país càlid que no pas
fred. Sóc anat amb bicicleta a Regincós, però encara no era a mitat uel camí,
me sóc tingut ue dixar córrer d' anar a cavall, ja que el vent era tan fort [... ].
El Barcelona guanya un lloc i ue 4 puja a 3, empatat amb l'Athletic Bilbao, i
l'Espanyol se manté primer amb 16 punts, Madriu FC., 15, Barcelona, 12
punts, Bilbao, 12 punts, i Betis 8, etc., etc. [... ]. El Palafru gell va anar a jugar
a Sants amb el titular [... ] siguent aquest partit el reuer o últim uel torneig ue
lli ga [ue] tercera divisió, havent queuat classificats a tercers, a 1 punt uel
Sabauell , segon d'aquest torneig, i a 3 uel Baualona, primer i venceuor.
Dimarts 24-1-33

Una fred terrible, però sense gens ue vent, havent arribat, a Palafrugell, a una
temperatura poques vegaues vista a Palafrugell , ue 5 graus sota O. Tot està
completament glaçat [... ] un safareig molt gran que tenen a una horta [a]
prop, veïna dels estuuis municipals, és tan gruixut el gebre i, a més, fort, que
els xicots que van a les uites escoles hi patinen sense gens ue perill ue que se'ls
hi rompi.

No hem anat a Regencós amb la Ll úcia, perquè té feina a acabar un abri guet
que fa, i que la mare el vol enviar a Girona pel nen u'en Juanito i la
Carmelita.'o
Dissabte 14-1-33

És el uia que ha fet més fred u'aquest any.
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El treball, l'economia, els sistemes ue transport, la política
i el servei mili tar

monòtona vida de sempre, de treball i privacions, com si nosaltres, la classe
treballadora, fóssim quelcom diferent de les classes privilegiades, en la que
ells hi tenen reservada una vida plena de plaers i comoditats.

Divendres 28-X-32

Dimarts 8-XI-32

Marxa la primera tanda de minyons de la meva quinta. Jo sóc del segon reemplàs [... l. La nota del dia són les eleccions de diputats a la Generalitat de
Catalunya, que se celebren el dia 20 de novembre, i l'escandalós "affair" de
les col· locacions i empleus de l'Ajuntament de Barcelona, junt amb les cartes
de l'Artemi Aiguader i l'Àngel Samblancat. 12

La campanya electoral va en augment. La de l'Esquerra Catalana ja ha
començat, donant un míting a Port-Bou i Llançà. La setmana entrant vénen
a Palafrugell. Avui ha vingut en Miravitlles comunista a donar una conferència electoral, tocant el tema "Per què sóc comunista", dissertació que ha plagut al nombrós públic. [... l En Pella de Begur ha presentat una querella contra el Banc que li va fer la denúncia contra seu.

Dissabte 29-X-32

Avui l'Esquerra Republicana de Catalunya ha fet pública la candidatura [.. .].
Formen part d'ella gent de molt prestigi. Sembla que és la més probable que
triumfi. Per ara sols se sap que es presenten a la província l'Esquerra
Catalana, la Lliga Regionalista" i, segons diuen, una altra dels vells federals
junt amb alguns rabassaires de la província.
Dimecres 2-XI-32

Demà, dia 3, marxen els minyons del primer reemplaç; són 7.
Dijous 3-XI-32

Han marxat els quintos. [.. l Quan tornin a demanar els restants, per allà al
febrer, ja seré jo, també, inclòs entre ells. [... l No passa res que valgui la pena
de recopilar-ho en aquest modest diari, fora de l'escàndol, nou també, ja que
és un altre "affaire" que el de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta de l'escàndol de la Balsa i Canvi de la ciutat condal, segons lo qual diuen que el principal promovent de tot això, diuen que és un ric milionari barceloní [... l que
passa temporades en un bonic i pintoresc poble de la costa, no gaire lluny de
Palafrugell. '1

Dijous 10-XI-32

S'han sabut les primeres notícies de les eleccions nord-americanes [ .. l en les
que en Roosevelt porta avantatge sobre Hoover. Per aquí [... l no se veu cap
moviment per enlloc, cosa poc pròpia d'un període electoral.
Dimecres 16-XI-32

Demà ve a donar un míting electoral el partit d'Extrem Federal Obrera
Agrària, en el qual intervindran entre algun candidat, en Ramon Franco, l'aviador famós, del vol a Amèrica, i Rodrigo Soriana. [.. l Avui ja se comença a
notar que s'acosta el dia de les eleccions, perquè ja tothom ja comença a fer
càlculs i càbales de qui podrà guanyar.
Dijous 17-XI-32

Va prenent confirmació el rumor de que el senyor Pella de Begur (ja m'ha
escapat el nom) és un dels principals promotors de la baixa de valors de la
Balsa i Canvi. [... l Ara cada dia es va acostant més el dia de les eleccions [... l
gairebé tothom té interès en que triomfin els uns o els altres, fora dels de la
FAI, que prediquen l'abstencionisme.

He anat a sentir els "jabalís" del Parlament Espanyol al Centre Fraternal. [... l
Aquest acte va ésser un exitàs de públic, però només de públic, ja que per part
dels oradors va ser un desastre. Dels oradors anunciats només vingueren a
dirigir la paraula al públic palafrugellenc l'Abel Velilla, en Llauneta, aquests
dos, camliuats per Girona província;' \ en Bacaruí i en Rourigo Soriana, fent la
presentació seva i uels altres companys seus, l'Abel Velilla, el qual va explicar
i uisculpar per què no va venir en Franco, segons ell perquè va tinguer u'anar a uonar un altre míting a Villafranca. El uiscurs, que va satisfer una
miqueta, en vista als altres (ja que no va agradar cap), va ésser el u'en
Llauneta. En Soriana va actuar ue pallasso, ja que només va explicar cuentos
i chistes. '6

Dissabte 5-XI-32

Divendres 18-XI-32

De lo d'en Pella, és veritat [.. .]. Només ha tingut de fer efectives 500.000 ptes.
per sortir de la presó i 2.000.000 ptes. per càrrecs civils.
Només me falten escassament tres mesos per anar a veure els altres que ja se
troben complint el deure que tot bon ciutadà té l'obligació de complir.

Demà vénen a donar un míting, al Coliseum Ampurdanès, l'Esquerra
Catalana, que, si no m'equivoco, serà bastant ple, ja que hi ha molta animació' per sentir-los, als oradors. També es diu que, per part u'alguns inuiviuus,
hi ha ganes d'estorbar-lo, ja que sembla que estan interessats a que no se
celebri.

Dilluns 7-XI-32

Dissabte 19-XI-32

Sóc anat a Regincós, a passar el dia, a disfrutar d'un dia de camp, de la placidesa de la campinya, a passar un dia fora d'aquesta vila on arrosseguem la

Gran propaganua ue tota mena, principalment en paper; tot són fulles, proclames, candidatures, etc. [... l Al'bora anunciaua ha vingut, com s'ha dit, en
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Divendres 4-XI-32

Diumenge 6-XI-32

Franco, havent fet el míting a la plaça de la República, a dalt d'un tinglado.
Ha vingut ell i un altre que resulta que era un reporter de La Tierra, el portaveu de l'Extrema Esquerra Federal [.. .]. Franco, entre d'altres coses, ha dit
que l'Estatut ue Catalunya és una cosa molt migraua, que és com si no ens
havessin donat completament res, i que [ue] tot això en té la culpa el centralisme ue Mauriu, i que ells, que encarnen les veruaderes uoctrines del malaguanyat Pi i Margall, no hi pouen passar, i batallaran, ells i els seus companys, per si guanyen les eleccions, per la consecució plena ue les llibertats
catalanes i dels altres pobles ibèrics. l aquí és la paradoxa, ja que en la uiscussió de l'Estatut de Catalunya [... ] ell i els seus companys de minoria votaren en contra de Catalunya. [... ] No trobeu que tot això, com ja sóc uit més
amunt, és ben parauoxal? O és que potser es pensen que els catalans no tenim
memòria? O és que també es pensen que tracten amb persones que no tenen
sentit comú? l no trobeu que és una cosa una mica estranya, que tota aquesta gent que no són catalans i que, molts d'ells, [... ] no s'havien interessat mai
ue res ue "los asuntos" ue Catalunya, i ara que hem obtingut la llibertat ue
governar-nos, tinguin ue ser ells [els] que vinguin aquí amb aires de guanyar
unes eleccions i uirigir el govern u'una Catalunya autònoma? [... ] Potser hi
ha algunes persones interessaues perquè es presentin per la provínciaue
Girona' No vull creure que demà aquestes preguntes que me faig jo mateix,
tot bon elector català no se les tingui fetes, i que, quan vingui l'hora u'emetre el vot, voti de cor amb la seva consciència i principalment per Catalunya,
pensant Catalunya per als catalans, Galícia per als gallecs, València per als
valencians i Castella per als castellans. [... ] Després u'acabar d'enraonar en
Franco ha començat el míting ue l'Esquerra Catalana al Coliseu Ampuruanés,
amb un ple imponent, ja que era, com aquell que uiu, impossible fer-hi encabir una persona més. Han pres part en el míting els candidats Casanovas,
Xirau, Cerezo, Arnau, i els orauors locals i regiuors ue l'ajuntament palafrugellenc, Sr. Sagrera, alcalde, i Rodríguez i Frigola. 17 Tots han sigut molt aplaudits, especialment el Sr. Rodríguez [...]. No ha passat cap inciuent, a pesar que
es feia córrer que l'interromprien [l'acte], ja que només [hi] ha hagut uos
intents d'escàndol, que [han] estat immeuiatament sufocats pels aplausos ue
la majoria uel públic als orauors.
Diumenge 20-XI-32

A les 11 en Miravitlles ha donat la conferència anunciada, uavant un nombrós públic, tocant el tema de la complicitat uel Senyor Lerroux amb el moviment del 10 u'agost i per què no varen afusellar el general Sanjurjo. Va ser
molt aplauuit. No s'ha pas vist gaire moviment en tot lo uia [.. .]. A les 4 ha
començat l'escrutini, i ara sí que a aquesta hora s'ha començat a veure moviment [.. .]. A les 6 ja se sabia que l'Esquerra portava molta avantatge a
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Palafrugell. [Hi] ha hagut una mica ue pànic entre els simpatitzants de
l' Esquerra, cap allà a les 3 1/2 ue la tarda, perquè s'ha uit que ha vingut
l'Estelrich ue Barcelona i ha dit que la Lliga portava avantatge, uisputant -se
les majories la Lliga i el Partit Radical, i que potser l'Esquerra no faria les
minories perquè les barriades obreres no havien votat [.. .]. A [les] 7, més o
menys, s'ha sabut que l'Esquerra portava cap a 20 mil vots a la Lliga [...]. En
resum, doncs, l'Esquerra ha guanyat les majories absolutes a tot Catalunya.
Dilluns 21-XI-32

Les minories, que ahir encara no se sabien ue segur ue qui serien, han sigut
per els lIigueros a tot Catalunya. [... ] APalafrugell l'Esquerra ha guanyat per
un marge ue 900 vots ue majoria sobre els comunistes, que n'han fet 400 i,
en tercer lloc, la Lliga, que n'ha fet uns 350. El uiputat que n'ha tingut més,
ue la província ue Girona, ha estat l'Iria.
Dimarts 22-XI-32

Sembla ue que les minories a Tarragona estaran compostes per 2 diputats ue
la Lliga i un ue la Coalició d'Esquerres, candidatura patrocinada per en
Marcel·lí Domingo. [... ] Ha estat preguntat a n'en Lerroux ue com i quina
manera es presentaria a Madrid amb aquesta palissa que els ha estat infringiua als rauicals, ja que no n'han tret cap, ue diputat [.]. Doncs bé, el
senyor Lerroux ha estat ràpiu: De brazo de Marcelino Domingo. Si la uerrota ue l'un ha sigut esclatant, la de l'altre ha sigut garrafal, ja que Marcel·lí
Domingo, a Tarragona, era, com aquell que diu, invencible, ja que, després
ue ser-ne fill, hi tenia un gran partit persona!."
Dimarts 29-XI-32

L'euifici [en] què serà establert el Parlament català serà el Museu del parc ue
la Ciutadella [... ]. Avui ha vingut a donar una conferència en Maurín, encara que jo no hi sóc anat [... ] perquè començaven l'acte una miqueta massa
tard.
Divendres 2-XII-32

Corre el rumor ue que el govern espanyol està en crisi, [... ] uiguent-se que és
uegut a haver rebut uel govern nord-americà una nota per vies diplomàtiques, protestant d'unes paraules dites al parlament espanyol en una sessió,
[... ] al discutir-se la revisió del contracte amb la Teleíònica, del govern de la
. dictadura de Prima de Rivera [... ] companyia que és d'una casa nord-americana. [... ] Aquest assumpte, i més que assumpte és negoci, el va fer la
Dictadura amb la dita companyia, perquè segons se veu, pel mig de tot això,
s'hi varen repartir alguns milions de regalo.
Dimarts 6-XII-32

Avui, una gran festa catalana, decretada pel Govern de la Generalitat i particularment pel president de la Generalitat, Francesc Macià, per solemnitzar la
reobertura del Parlament Català, que feia algunes centúries el rei Felip V
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havia dissolt. S'han posat banderes a tots els edificis públics, i a la nit ha tingut lloc un lluït ball al Centre Fraternal.
Dimecres 7-XII-32

L'obertura del Parlament català va ser una cosa apoteòsica, amb una animació extraordinària, poques vegades vista a Barcelona. Tothom va fer festa.
Dissabte 10-XII-32

Ha tingut lloc avui a Palafrugell una gran efervescència, cosa de poc costum
en aquesta vila. Tot era degut al cas de les vacacions [.o.]. Varen tenir lloc reunions de patrons i obrers davant un delegat del treball i de la primera autoritat local, i en quines reunions la raó que emparava als obrers topava amb la
intransigència sistemàtica dels patrons [.o ..]. La casa de Ramiro Bofill [.o .. ] amb
una molt més gran coacció [.o .. ] va anar, ell mateix, amb els obrers que treballaven a casa seva, dient-los que els donava unes fulles en les quals hi havia
dugues proposicions, en la que una deia si les volien a l'istiu i l'altra a l'hivern, i que una d'aquestes dugues proposicions tenien que firmar al mateix
moment de donar-les-hi (sense donar temps a tenir cap reunió als obrers), i
quines proposicions, posades a votació, donaren un resultat de fer-les a l'istiu, proporció guanyada per mitjà de les dones, ja que tots els homes votaren
per fer-les a l'hivern. [.o .. ] La casa Armstrong [.o .. ] va fer entregar unes fulles a
tots els obrers de la dita casa [.o ..] i en les que deien que si les volien a l'istiu
les farien la setmana de Santa Margarida i tres dies de la de Carnaval; ara que,
sumant els dies que farien vacacions, donaria un resultat de 10 dies de vacances, amb lo qual se va a la conclusió que els hi estafen 4 dies per poguer fer
les 2 setmanes de vacances. [.o ..] Les fulles que els varen donar les tenien que
tornar firmades a la tarda, al començar el mig jornal, o sia, a les 2 de la tarda.
r ara ve que davant d'un cas de coacció com aquest, els obrers de la casa
Armstrong varen acordar reunir-se tots a la Plaça de la República (abans
Nova), a dos quarts de dugues per veure què tenien que fer. Després de mitja
hora de discutir varen acordar no entregar cap fulla a la casa. [.o .. ] Aquesta
posició enèrgica dels obrers va donar el seu resultat, ja que, al vespre mateix,
la direcció de la casa feia plantar uns cartels a totes les sales de la fàbrica en
els quals hi deia que davant la votació casi bé nul·la que havia resultat, la
casa, interpretant el sentit dels obrers, havia acordat donar les vacances la setmana de Nadal.
Diumenge ll-XII-32

Tot són comentaris sobre les vacances, siguent molt elogiada la primera autoritat municipal, Sr. Sagrera, per l'actitud enèrgica i decidida presa davant la
intransigència de la patronal.
Dilluns 12-XII-32

Tenia que anar a Regincós, però com que demà es troba que és Santa Llúcia,
i [es] fa ball a la tarda i a la nit, aixís doncs és que sóc anat a treballar tot lo
dia, i ella s'ha quedat a cosir.
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Dimarts 20-XII-32

[Dins el Govern de la Generalitat] Francesc Macià actuarà de moderador sempre que les ci rcumstàncies li permetin, i actuarà de cap de govern en Lluhí
Vallescà.
Dimecres 21-XII-32

Se va cuidar de fer la presentació, com a cap de govern, en L1uhí Vallescà,
exposant en un discurs sobri i excel·lent tot el programa que pensa portar a
cap l'Esquerra Catalana.
Divendres 23-XII-32

Han sigut presentats al parlament català els pressupostos, defensant-los amb
un concret i brillantíssim discurs el conseller de Finances, senyor Pi i Sunyer
[.o ..]. Comencen les vacances els obrers de la casa Armstrong, junt amb algunes fàbriques de l'art del suro. Aquestes vacances duraran 7 dies.
Dissabte 24-XII-32

Sembla festa, ja que treballen molt poques cases.
Dilluns 26-XII-32

Me sóc enterat detalladament del gran incendi dels magatzems del Sigle de
Barcelona, quins tan populars magatzems han estat completament devorats i
destruïts per les flames. Les pèrdues se calculen per valor de 40 millons de
pessetes [.o .. ]. He trobat a n'en Miquel, o sia, el patró, i m'ha dit si volia fer les
vacances aquesta mateixa setmana, ja que tot Palafrugell, quasibé, en feia,
havent-li contestat jo que sí [.o .. ] [que] si li venia o li convenia més que les fes
aquesta setmana que no pas una altra, que ja les hi faria.
Dijous 29-XII-32

M'ha dit [el patró] que lo que tenia que dir-me era que si volia anar a treballar ja podia, i que em pagaria les vacances i, a més, lo que guanyés aquesta
setmana.
Dijous 30-XII-32

Descobriment d'un dipòsit de bombes a Barcelona (1.600 bombes), i junt
amb aquestes bombes, el d'un complot terrorífic per part d'elements extremistes.
Dimecres 4-1-33

S'han escapat de Villa Cisneros 29 deportats, amb un barco de vela d'aquests
que en diuen llagostins.
Dijous 5-1-33

Els evadits de Villa Cisneros no han estat detinguts. [.o ..] Ha sigut destituït el
governador de villa Cisneros, igualment que el comandant del Canovas del
Castillo, encarregat de la vigilància d'aquelles mars, per no trobar-se el dit
barco en el moment de l'evasió en el Uoc que li pertocava.
Dilluns 9-1-33

[El pare] m'ha dit que, ahir al vespre, a Barcelona, havia esclatat la revolu109

ció per part dels elements anarquitzants de la FAI (Feueración Anarquista
Ibérica) i que, a més, se deia que havien fet descarrilar un tren i que a
Barcelona s'havia declarat l'estat ue guerra, i el pare m'ha anat dient que
d'això que m'ha dit, en tenia que passar alguna cosa de veritat, perquè la
Guàrdia Civil d'aquÍ a Palafrugell, patrullava pels carrers de la vila, i per les
carreteres del terme palafrugellenc, requisant tots els automòbils que passaven per les carreteres [.. .]. Ens hem "enterat" uels fets ocorreguts a la capital
catalana el diumenge a entrada uc fosc, en què l'element extremista o anarquista es va tirar al carrer amb moltes bombes i armament. Però a la matinada, casibé se podia dir que el moviment a la capital catalana era sufocat.
D'aquest fet extremista n'han resultat 9 morts, entre els quals hi ha també un
guàrdia urbà, mort traïdorament quan, lliure de servei, anava ja cap a casa
seva [... ] també s'ha fet un altre acte de barbàrie amb un pobre mosso d'esquadra [... ]. Aquests 9 morts són solsament a Barcelona, essent-ne també 4 o
5 a Lleida, en què l'element extremista d'aquella població ha intentat també
fer la revolució i, a més, també han intentat assaltar el "Cuartel" o Caserna
de la Panera [... ]. També se va intentar assaltar a Barcelona la Caserna de
Sant Agustí [... ]. Fora de Ripol let, en primer terme, ja que s'h i va declarar el
Comunismo Libertario, i uesprés Sallent, un altre poble en què també hi va
haver-hi una mica d'enrenou, als altres indrets de Catalunya no va passar
absolutament res. AMadrid també es va intentar assaltar a Quatre Vents [... ]
també a un poble de València s'hi va declarar el Comunismo Liber/ario [ ... ].
A Cadiz també hi ha rumors de que s' intentà declarar la huelga general.
Després de tots aquests moviments extremistes se va a la conclusió de que
tenien un vast pla revolucionari amb combinació a tot Espanya.
Dimarts 10-1-33

El moviment està, com aquell que diu, completament sufocat, encara que
ahir feren volar prop de Reus Ulla torre u'alta tensió de fluid elèctric, trobant
també en dita població, igualment com a Tilrragona, bastantes bombes i
municions l .. ']' El nombre de víctimes ocorreguues a tot Catalunya en motiu
d'aquest moviment extremista és de 16 morts i uns 50 ferits [... ] El Govern
espanyol, amb motiu d'aquesta revolta, ha donat una nota a la premsa, en la
que diu que d'ara en endavant, allà on se ueclari un moviment u'aquests o
un paro general revolucionari, ja que tot això és anar contra el "règimen"
establert uemocrà\icament per la voluntat del poble espanyol, se declararà
l'estat ue guerra o ue siti, que és tot lo mateix.
Divendres 13-1-33

de la Guàruia Civil u'aquest poble [.. .]. Els revolucionaris ue Casas Viejas, després ue fer-se forts a tota la muntanya, ja que les escabrositats del terreny els
acompanyaven, varen tinguer que retirar-se, tornant-se a fer-se forts a l'entrada del poble, en què hi havia aixecat barricaues i trinxeres, tinguent necessi-.
tat, les forces uel govern , d'emplear les metralladores, per poguer-se treure de
tots aquests puestos, fins que, a l'últim, els més caracteritzats revoltosos,
abans que fugir, s'han parapetat en una casa propietat u'un caracteritzat element extrem ista anomenat Se is Deuos, que morí també a uintre aquesta casa,
junt amb els altres 17 o 18 que s'hi havia refugiat [.. .]. El nombre de morts i
ferits, en aquest poble sol, passen de 50.
Dilluns 16-1-33

Avui sóc tingut el gust ue sentir una interessant discussió al Centre Fraternal,
discussió que ha acabat, com. aquell que diu, amb controvèrsia entre els
senyors Abraham Gispert i Sebastià Corredor, aquest últim, cap del grup
comun ista palafrugellenc, adscrit al partit del BOC'~ [.. .]. L'un [en Corredor]
defensava el comunisme, principalment l'estab lert a Rússia, i l'altre el criticava baix un punt de vista socialista i democràtic, ja que no podia estar conforme ningú, i especialment un home lliberal com ell, amb una dictadura,
encara que sigui proletària, com també que sigu i com la dictadura italiana
(Mussolin i) o COI1l la dictauura militarista estil de la de Prima de Rivera (això
el senyor Gispert), ja que ell considera que la millor manera o forma de
govern és el que s'imposa el poble mateix per mitjà ue la democràcia, i no lo
que s'imposa per mitjà de la tirania, o d'un home, com passa ara a Rússia
amb el govern d'Estel·lin, o també d'una minoria, com per exemple l'organització obrera de la CNT [.. ] en què hi domina l'element (tinguent la direcció d'aquesta organització) de la FAI [... ] essent en minoria i Siguent rebutjats per la dita organització, encara continuen en els llocs de predomini i
direcció.
Dimarts 17-1-33

Els deportats evadits de Villa Cisneros han arribat a Portugal després d'uns 14
dies de navegació.
Dimecres 18-1-33

A Logroño, ell un local del Sindicat Lliure (CNT), han sigut trobades, en un
escorcol l fet a dit local, 230 bombes. Per consigüent, ha sigut detinguda tota
la junta directiva i el conserge del uit sindicat.
Dijous 19-1-33

Ala província ue Cauis, la situació s'ha complicat [ .. l principalment al poble
de Casas Viejas, a on tot el poble s'han aixecat amb armes i siti en la caserna

AValència, l'intent de paro general que va intentar-se dur a cap i que ja fou
decretat per la CNT (Confederació General del Treball) solsament fou secundat pels obrers que treballen al port.
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Dijous 19-1-33
Una nova interessant és la troballa, en un taller de foneria d'Igualada, [de]
un gran nombre considerable de bombes, amb un total , poc més o menys, de
3 a 4 mil (fabricades en aquesta foneria) , igualment fetes que totes les trobades a Barcelona i a tot Espanya. La causa de poder descobrir aquesta fàbrica
de bombes és degut a la troballa de les bombes de Logroño, ja que aquestes
bombes anaven facturades amb el nom d'un tal Borrell d'Igualada. Aquest tal
Borrell, amo de la foneria, ha desaparegut.
Diumenge 15-1-33
Els dies 5, 6, 7 tindrem que anar a Girona, a la caixa de recluta, per on allí
ens diran el punt i cos de l'exèrcit a què som uestinats.
Dimarts 24-1-33
El Govern de la Generalitat ha dimitit per apreciacions ideològiques sobre les
funcions que tenen que atènyer al Presiuent de Catalunya [.. ] i, a més, s'ha
fet encara més ostensible per tinguer que proveir també el Govern Civil de
Barcelona [... l havent-hi en la designació u'aquest càrrec diferents apreciacions per les persones que l'han u'ocupar.
Dimarts 25-1-33
El President de Catalunya, Sr. Francesc Macià, ha donat ja la llista uel nou
govern (tots de l'Esquerra, també).

Exercicis militars. Ros és el de l'esquerra (Fons de lluís Ros i Medir, AMP)

Dibuix de lluís Ros d'una casa de pagès de Maó, lloc on realitzava el
servei militar (maig de 1933) (Fons de lluís Ros i Medir, AMP)

Fotografia que Ros retallà de La Vanguardia amb guàrdies civils proveïts
de metralladores, les quals, segons el de Palafrugell, eren "completament
exactes" a les de la seva companyia del servei militar i feien "més mal que
una pedregada quan funcionen" (Fons de lluís Ros i Medir, AMP).
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pugui haver altres llocs que estiguin en guerra [.. .]. Hem sopat i a uormir, que
uemà és el uia assenyalat, i que queuarà gravat per sempre a la memòria.

Diari del front
(4-12-1937 a 2-8-1938)

Dimarts 7-12-37
Dissabte 4-12-37

Hem anat a Comanuància i després u'una breu estaua hem estat rebuts pel
Comanuant Militar N. Primitiva Paire i ens ha comunicat que a la tarua
mateix, a les 5, tinuríem ue marxar sense més uilació a incorporació a la nostra brigaua, la 144, que està uestacaua al front u'Aragó [... l. Nosaltres ens hem
exclamat uiguent que això casi és impossible fer-ho per manca material ue
temps ja que no tenim orure per a marxar, a lo que ell ha respost que això
són orures, i com a orures se tenen que complir [.. .l. Després u'uns 5 minuts
u'ansiosa espera ha tornat a aparèixer uavant nostre. Ens és tret un pes uel
uamunt, ja que ens ha uonat un allargament a la nostra precipitaua marxa,
aplaçant-la per uemà uiumenge [... l i a corre-cuita a l'estació ue Peuret a
veure si encara teníem temps u'agafar l'auto [.. l. Sense cap contratemps hem
arribat a Palafrugell, i en Felip ha marxat cap a casa seva, i jo cap a la meva,
i quan sóc arribat allà, sóc trobat els pares encara entaulats, i per més encara, també la Llúcia, és a uir, que sense cap cerimònia ni uilació ue res, els hi
sóc uonat la nova que marxàvem, lo que com és ue suposar, ha fet trencar el
plor immeuiatament a la mare i la xicota, el pare queuar completament astorat perquè -encara que amb antelació ue uies, els hi anava preparant el camí,
per quan arribés- no comptaven ue cap ue les maneres una cosa tan precipitaua. Com era u'esperar s'ha uesarrollat l'escena que jo em temia, però uesprés ue tot no ha estat pas una cosa, en l'extrem, forta, com jo em temia.

Al matí vaig anar a uespeJir-me uel meu cosí Colom [... l. Queuàrem que una
vegaua incorporat a la meva brigaua li notifiqués a ell i miraria que la meva
estaua al front em resultés més planera [.. .]. Al mateix temps ell miraria ue
parlar amb RouríguezJuanola, presiuent ue la Unió Republicana u'Esquerra,
perquè em proporcionés un aval polític, uocument ja mai sohez, i que en un
moment donat pouria fer-nos prou favor [.. l. He acabat u'arreglar les coses
que, encara que poques, em restaven, i veient que el meu cosí Colom no
venia, com m'havia promès que faria, portant-me l'aval polític, hem començat a anar a l'estació [... l i cap a Girona a incorporar-nos i a cobrir la primera etapa J'aquesta sèrie ue jornades que tinuré que viure lluny uels meus i ue
casa i ue la meva terra [.. .]. Hem anat al lloc en què prestàvem els nostres serveis, o sia, el CRMV a uespeuir-nos ue tots, començant pel tinent coronel S.
Hernan Costa s i acabant pel tinent Munzor, el que ens ha proporcionat pa,
(que avui precisament no n'han uonat) i un passatge [.. .]. Ales set hem sortit cap a Barcelona junt amb en Jafre, ue Begur, i a les ueu, a l'estació ue
França érem. Alií hem trobat en Joruà que ens esperava. En Felip ha marxat
a casa uels seus parents.
Dimecres 8-12-37

Avui al matí hem marxat a Regencós i alií hem passat el uia u'una manera
tranquil· la. Sembla [mentiual que amb aquella tranquil·lilat que allí regna hi

Avui hem sortit ue Barcelona a les 8 uel uematí, sortint ue casa en Joruà, a
quin lloc uesprés ue uespeuir-nos ue la seva família ens hem uirigit a l'estació [.. .]. Al tren érem esperats per tots, per en Comart, en Felcies, en Felip i el
Soler, i passant balanç uel personal que composàvem l'expeuició, hem trobat
a mancar un, l'oruenança ue l'interventor ue guerra, aixís Joncs l'expeuició
ha queuat reuuïua ue set que la composàvem en 6 inuiviuus, jo inclusiu [... l.
Quan hem passat per S. Vicens (empalme) hem vist els efectes fulminants i
uesastrosos ue l'aviació facciosa, comesos el uia anterior, tan important a la
via ferraua, estació, com vagons [... l aixÍs hem anat passant estacions i estacions i túnels, i més túnels arribant a Flix, on allí a l'estació sóc vist [... l en
Lluís Clara, company ue treball que està destacat en aquest poble, i després ue
breus paraules hem marxat, uespeuint-nos molta estona, més u'una hora,
amb la vista agrauable ue l'Ebro, riu que, serpentejant, seguíem amb la nostra marxa vers terres aragoneses. Hem arribat per fi a Caspe a les 4 aproximauament ue la tarua i en essent a l'estació hem uemanat per la Comanuància
Militar [... l, uesprés u'una visita a les fosques uel poble ue Caspe, ens hem
trasllauat a la casa que tenim que passar la nit, ueixant les nostres coses al
quarto ue uormir: una quaura, amb la mul a, i al costat, la palla on era el nostre llit, i semals i claus ue la paret (les nostres cauires i penjauors). Després
hem pujat al pis ue la casa, on estava el sopar a taula [... l, acabat ue sopar
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Diumenge 5-12-37

Després de la preparació ue tots els paquets," i ue l'última visita a l'hort de
casa amb la Llúcia, hem arribat a l'hora ue uinar, i una vegaua uinat ens hem
preparat per a marxar ja que la meva mare i xicota volien venir, i cap a l'estació ens n'hem anat, i allí ens hem trobat amb en Felip i la seva mare i germana [.. .]. [A Girona,l uesprés u'un canvi u'impressions, hem acoruat no
marxar fins uimarts a la mateixa hora u'ara [.. .]. Ens hem afanyat a tornar
al lloc on havíem ueixat a les famílies, i uesprés u'haver-los uonat la nova que
no marxàvem ara fins uimarts i que tots junts tornaríem altra vegaua a
Palafrugell [... l hem sortit a les 7 ue Girona, i cap a Palafrugell altra volta, i
una vegaua arribat (el pare ja era a l'estació), ha quedat astorat ue veure'm
altra volta [... l i hem queuat tots contents perquè almenys ara teníem hores
més U' estar junts.
Dilluns 6-12-37

hem begut el cafe que també ens havien uonat, conviuant el patró ue la casa
i xicot, entaulant una animaua conversa sobre costums aragoneses, sapiguent
per primera vegaua la costum, uels temps establerta en aquest país, ue que el
noi uorm a la quaura fins el uia en què es casa, que per primera vegaua uorm
en [unlllit.
Dijous 9-12-37

Hem sortit ue Casp amb el tren uesprés ue les 10 uel matí [... l hem queuat que
no baixaríem a Puebla ue Híjar, fins a la Azaila, a quin lloc hem escrit una
carta, caua un a la família [... l i al ésser a pocs metres uel poble, hem sentit
el tañir ue les campanes ue la Azaila, les que anunciaven l'aproximació ue
l'aviació facciosa, la que hem vist, bastant allunyaua uel poble, passar en una
grossa concentració, en nombre ue 34, la més grossa que fins a la uata sóc
vist. [... l Per fi ha passat un camió que anava fins a Belchite, i l'hem agafat,
arribant al cap ue mitja hora llarga en aquesta població, on per primera vegaua sóc vist els efectes uirectes u'una guerra, amb aquest poble completament
assolat, uestruït ue soca-rel, amb uns camps atrinxerats ue primer orure, és a
uir, un veruauer escenari ue camp ue batalla [.. .]. Hem acabat arribant a les
7 1/2 ue la nit a Couo, on uesprés ue presentar-nos a les oficines ue Majoria,
ens han uonat sopar, consistent en cigrons, i a uormir amb un paller ue més
males conuicions que el primer, al que hem passat la nit en pèssimes conuicio ns.

cera companyia, i a mi i Soler a la 2a companyia [... l. Ens n'hem anat a uormil', jo i en Felip, al lloc on uorm un xicot ue Flaçà [... l i ens ha conviuat a
uOl1nir a la casa que ell té requisaua aquí, a Meuiana, i tinc que uir que aquí
és, u'ençà ue la meva sortiua ue Girona, l'únic lloc en què sóc trobat persones i un veruauer companyerisme i, uesprés, una veruauera amabilitat al tracte. Doncs bé, hem anat a uormir en una habitació, en què hi havia un somier
i matalàs, que hem trobat u' una uolcesa i comouitat impossible ue trobar als
pallers en què havíem uormit les nits passaues, i aixís pensant ens hem anat
queuant auorm its...
Dissabte 11-12-37

Avui uesprés u'esmorzar ens hem trobat amb en Trias, ue Guíxols, xicot ue la
meva companyia quan érem junts a Girona, i que es troba evacuat a Couo,
per uolor o rampa, el que sóc trobat completament uesfigurat, envellit i carregat ue cabells blancs, una veruauera víctima ue la trinxera, i junt amb el que
hem anat a uonar un passeig, al curs uel que m'ha explicat una sèrie ue coses
referent a la viua ue trinxera capaç ue posar la pell ue gallina a un mort. Bell
panorama se'ns presenta! 22 [ ... l Després ue uinar i ésser-nos presa la filiació,
cap a Meuiana, a presentar-nos al comanament ue la brigaua, per ésser uestinats. La impressió que n'hem tret, és que anem ue uret a les trinxeres [... l.
Sóc tingut la més gran sorpresa u'ençà que sóc sortit ue Girona, ja que sóc
conegut una veu, ja que u'altra manera era impossible, i aquesta veu era la
ue l'Oliveras, que uesprés uels abraços ue reglament [... l ens ha uit que si
tenim la uesgràcia uel primer batalló (u'anar-hi) estarem molt malament,
però uesprés u'uns moments u'angúnia, i nerviosisme inuescriptible i incansable, hem sabut que anàvem al 4t batalló, però sí que irremeuiablement a
les trinxeres [... l. Hem arribat al lloc uel comanuament a les 9 ue la nit, presentant-nos al tinent comanuant, el qual, complint Ol'ures uel comanuament,
ens ha uestinat a Feleies i Com art a la la companyia, i Joruà i Felip a la ter-

[... l Acompanyats per uos enllaços hem començat a pujar la muntanya, en la
que s'hi troben les posicions en que anem uestinats. Sentim el fogueig, seguit
uels fusells, que els que ens acompanyen ens uiuen que uns són nostres, els
altres, u'ells, segons la manera que tenen, amb el soroll ue l'espetec al uisparar-se [... l. Hem arribat al cap u'una estona ue caminar, no molt llarga, a una
bifurcació ue cam ins, que ens portava a un petit quartel [... l, lloc on ens hem
ueixat amb en Felip i en Joruà, per tenir ells que anar allí [... l. Nosaltres uos
sols, en Soler i jo, [al presentar-nos al tinent comanuant ue la companyia, que
té encarregaua la uefensa u'aquesta posició, que u'ara enuavant és la meva
companyia [... l. Després, a buscar una caixa ue municions i bombes ue mà.
Quina estrena! [... l Ens ha sortit un tinent [... l que és, per cert, molt jove, fent
una veruauera cara i tipo ue nen, i que respon al nom ue Magrans [... l. Hem
agafat les caixes, pujant-les a la companyia, suant, en Soler i jo, la gota negra,
uuent una caixa amb bombes ue mà. Tinc una barraca petita i raquítica,
sense poguer fer foc en ella, amb cabuua justa per als meus ossets i, encara,
ajagut. La meva impressió ue les meves primeres hores u'estaua al front ha
estat [... l molt poc falaguera [... l. Sóc vist homes completament uestrossats
moralment, bruts, peluts, estripats i mal vestits, és a uir, tots els uefectes ue la
pobresa al ual11unt. Diuen tots que porten ja tres mesos en aquestes trinxeres
[... l. Sóc uorl11it per primera vegaua al sòl ue terra, i per tot jaç unes quantes
herbes seques [... l. Em sóc anat auormint amb un pensament [... l en la infinitat u' exufats que es veuen ue 20 i 25 i fins 50 kilòmetres uel front [... l i en
els infortunis uels que estan en aquesta viua tan avorrerta i tan poc humana,
com és una guerra, en què només es viu per matar, i que jo també tinuré que
fer, com ells, i que uintre un quant temps seré un espectre humà, brut, estripat, carregat ue mengia, mal alimentat, potser malalt o que, com tants u'altres, una bala o un tros ue metralla m'envia a l'altre món, o em ueixi per sempre en unes conuicions en les que no tinuré cap més categoria que un mutilat ue guerra... Quin panorama ... [... l Dels meus ulls brollen llàgrimes amargues, en ple front la primera nit. La primera! l amb una barraca sol... ben
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Divendres 10-12-37

sol... lluny de casa, sense amics ... però ... em dormo ... un somni pesat em
venç ...
Diumenge 12-12-37

Sóc sabut que m'han fet camiller de la companyia [... ] Sóc anat a veure a
Felip i Jordà [...]. Sembla, per l'aspecte, que en Felip té, diu, un optimisine
immens, i que en una carta que ha escrit a casa seva els hi dóna unes ingiccions d'optimisme grans, i que si tenen tanta fe i dinamisme com ell, les coses
que puguin venir les passaran amb relativa conformitat. Jo em sóc admirat
d'aquesta gran força d'adaptació d'en Felip. Aen Jordà el trobo molt més abatut, em fa l'efecte que és el [que] més de tots tres [.. .]. Sóc escrit a casa altra
volta, el dia d'avui sóc pensat quantes vegades que setmanalment el passava
entre els meus que, per primera vegada, el passaran sense mi, per ésser jo
incorporat a la meva brigada i amb un lloc secundari o no, la qüestió és que
a primera línea de foc; compto les hores amb el rellotge, i penso que a tal
hora estaríem dinant amb la Llúcia i els seus a Regincós, que vindríem o aniríem a casa meva, que ja soparíem, que aniríem a dormir, que ella es quedaria a casa... sembla talment impossible, i els veig davant meu, la mare al
davant meu, el pare a l'esquerra, la xicota a la dreta meva, tots a la taula ...
però no, somnio, qui sap quan els veuré; potser aviat, potser mai més, el cap
em dóna voltes, ploro, tot sol dintre la xavola, però dic que no, que això no
pot ésser, que tinc que ésser fort, i prenc la determinació d'ésser home, vull
ésser fort i home [... ] tinc que procurar de tornar a casa per a abraçar els
meus, quan torni a casa .. . somric, al pensar en aquell moment en què els
abraci, en què tots em preguntin coses, em toquin com si no pogués ésser que
fos jo ... i jo els diré, sóc jo ... en Lluís, el vostre Lluís, que torna igual com va
marxar. .. I ploro que ploro de felicitat, la guerra per fi s'ha acabat. Somric a
plena boca, escapant-me una rialla franca, alegre, mentres tots, al vol de la
taula familiar destapem la botella de xampany per a celebrar el magne aconteixement i... em desperto ... somniava .. . somniava. Són les 11 de la nit.

Dimecres 22-12-37

[-[a tornat a tronar el canó antitanc [... ] encara que aquesta vegada ha enganxat un tros de pati de trinxera tirant-la enlaire.
Divendres 24-12-37

Tranquil·litat, a la nit s'ha fet Nochebuena, tinguent la segona guàrdia.
Dissabte 25-12-37

[.. .] esperava paquet, el que no arriba, quasi un Nadal molt trist, no em puc
treure del damunt el pensament dels de casa, que també tristament com jo
l'estan passant. Però què hi farem, la qüestió és paciència, i el problema, de
moral.
Dijous 30-12-37

Avui al vespre sóc rebut paquet, el primer que rebo durant el meu, ja casibé,
un mes d'estada al front. Consisteix en xocolata, diaris, i altres coses dignes
d'esment com pot de pebre, etc., etc.
Dissabte 1-1-38

Any nou, fred que pela, sóc celebrat l'entrada a l'any nou amb guàrdia, i el
vell ha mort amb neu, nuvolit, i ha nascut l'altre també nevant. [... ] Tenim
llenya per a cremar, a dintre la barraca ja que l'hem enfondida junt amb
Pepió o "Pepi" i fet una petita llar per aixís poguer fer foc a dintre la xavola.
[... ] Avui ens ha estat servint extraordinari amb arròs amb cigrons. [... ] Hem
menjat, begut xampany, i després pres catè, i començant el brindis, de consuetud, en diades com aquestes, hem acabat amb unes converses tan íntimes
[.. ] que [els companys] res pogueren dir, perquè l'emoció (tenien llàgrimes
als ulls) els hi privava.
Dilluns 3-1-38

[...] sóc anat a la tarda a veure els companys que ahir no vaig veure per no
haver-hi anat, i sóc tingut la sorpresa de que han nascut els gossets de la
gossa Libertaria i m'han ensenyat el que té que ésser meu. És ros amb clapes
negres a les cuixes.

Dilluns 13-12-37

Divendres 7-1-38

Avui per primera vegada sóc sentit el petar del morter i el seu xiuxiuejar o
xiular quan baixa, però no ha passat res. Sóc vist o sabut primer que en
aquesta companyia en forma part en Pere Gonzalo, íntim amic meu del servei. [... ] Parlem, m'ensenya el retrat de la seva dona i filla, i li veiem les llàgrimes als ulls, és el mateix caràcter enèrgic, decidit, m'acompanya per la
trinxera, m'ensenya les posicions feixistes, encara no 100 metres. [... ] Per primera vegada d'ençà que sóc aquí han disparat canons contra la nostra posició, i també amb 3 mesos i mig que els altres fa que hi són tampoc encara
havien tastat aquesta mena de regal. M'ha fet una impressió bastant forta.
[... ] Vaig rebent amb bastanta regularitat carta de casa.

Avui a la tarda ha passat el primer accident propi de la guerra a la meva companyia, tinguent en un mes la primera baixa, i aquest ha estat res menys que
el meu company Soler. [... ] Jo ven ia, a la tarda - eren les 4, aproximadament- , del poble, quan al ésser a les parideres'l sóc tingut ja que ajupir-me
pel xiuxiuejar a prop meu de les bales disparades per la metralladora facciosa del davant de la nostra posició. [... ] [-[an disparat el canó antitanc batejat
per nosaltres pel "xim pum", per ésser una cosa tan ràpida que encara no se
sent el soroll de la bala quan ja explota, no donant temps a res. Tirava tres de
raig, tinguent temps just per saltar a la trinxera i acostar-me, petant al sergent
meu mateix, a poques passes de mi, una espoleta. I pujant ajupit trinxera
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amunt sóc vist que baixaven un a coll be i corrents cap a baix el poble, i sóc
sentit que al passar al uavant me criuava "Ros". Em sóc girat i sóc vist que era
en Soler, el que amb la cara uesfiguraua, pel uolar, i sagnant-li la cama, per
la cuixa i cama avall, em ueia amb veu auoloriua: "ja ho veus, sóc el primer
ue la colla".
Dissabte 8-1-38
[... l sóc sabut que en Soler fou ferit estant ue guàruia, i a uintre el refugi uel
fusell metrallauor, ja que la bala ha entrat per l'espitllera explotant a uintre,
i ferint a ell ue tres llocs: l'esquena, la cuixa i la cama, a quin lloc té la feriua més grossa, encara que sembla que no serà cap greu.
Diumenge 9-1-38

Avui han pagat, no havent cobrat per no constar a les nòmines. Ha estat feta
la reclamació corresponent.
Dilluns 10-1-38

[... l M'han uonat uns pantalons, uns calçotets, una manta nova, i un capot
nou, ara sí que puc uir que el freu pot venir.
Dimecres 12-1-38

[... l Avui a la tarua han passat 24 avions facciosos en formació ue 5, formant
5 ratlles rectes.
Dijous 13-1-38

Jo sóc aprofitat el bon temps, per anar a rentar a baix al poble, al riu, aixecantme al trencar el uia. Sóc rentat una samarreta, calçotets i una tovallola, que al
vespre ja estava tot eixut. Com que el temps és tan bo, trec les mantes a assoleiar, que això sempre és higiènc. Durant el matí i a la tarua hem treballat al
refugi, el que acabem ja casi bé ue tenir fet. [... l Avui sóc tornat altre volta a fer
guàruia, al fusell metrallauor ue la primera secció, junt amb els "Tripes", per
continuar rebaixat el que supleixo. Mentre estava al lloc han vingut els ue fortificacions, als que sóc criuat l'alto, contestant-me amb la consigna. Aquests
inuiviuus estan arreglant i fortificant les nostres posicions, les que posen en
conuicions excel· lents per consevulla eventualitat.

6, i la ue casa, amb uata 2. En la primera em uiu que va a la Bisbal a venure
gallines per manca ue moresc ... tant que aquí es malmet' Que allí mai plou,
que tot se mor, que m'enviaran un paquet, si tinc freu ... ; i en la uels pares me
uiuen [... l si sóc rebut res ue l'Ajuntament ue Palafrugell, ja que per Cap
u'Any feren un festival i recapta a benefici uel combatent, que m'han enviat
un paquet amb pot ue melmelaua ue taronja, anxoves, xocolata, sal, cerilles,
espelmes, periòuics. Em uiuen que porta el número 6. M'han arribat amb les
cartes 3 segells, i 3 targes ue govern, per si arriba una malament que tingui
necessitat ue servir-me'n, i no està pas malament.
Diumenge 16-1-38

Al uematí em sóc canviat tota la roba, per trobar-me al uamunt algun "poll",
la sóc ben escaluaua i ueixaua en conuicions per anar a rentar-la uemà al riu.
Després em sóc afaitat i rentat, ueixant-me una miqueta ue bigotet. [... l Ales
posicions faccioses ha aparegut avui la banuera monàrquica.
Dimarts 18-1-38

Avui a les 4 1/2 ens han criuat (el sergent Vila) que ens poséssim immeuiatament les cartutxeres que hi havia senyals ue que anàvem a ésser atacats, però
ha comparegut el uia sense succeir res ue nou. [... l En aquests moments ha
tornat en Vila per a uir-me que baixi immeuiatament a baix amb el comanuament, que tenia que cobrar, i efectivament sense entrar ue guàruia sóc baixat al poble i allí sóc cobrat 62 uuros, els que immeuiatament sóc girat a casa
afegint-hi 18 uuros més, fent en total 400 pessetes. [... l Però avui hem tingut
una novetat, la nostra artilleria ha contestat als canons facciosos, però quan
no feia llarg feia curt. [... l És la primera vegaua que veig que la nostra altilIeria, amb un mes i mig, ha contestat.
Dimecres 19-1-38

[...l Per matar el temps sóc uibuixat una foto uel Mundo Gni/ico en la que
es veuen junts en Prieto, el general Roja, i el general Sarabia, seguint el curs
ue les operacions ue Terol. M'ha queuat molt bé.

Divendres 14-1-38

Dijous 20-1-38

[... l sóc criuat a fortificar la trinxera [...l ja que per orure superior tenim

[... l La nostra artilleria ha batut les posicions faccioses - amb bastant encerten què ahir uisparaven les uugues peces lleugeres uamunt les nostres posicions." Però a última hora uel uia ha respost l'artilleria facciosa, amb bateries uel 10 1/2 o el 15 1/2 uisparant bastant insistentment al sector en que es
troba el primer batalló, com buscant la peça que a la tarua havia batut les
seves posicions [... l uugues cartes uels pares, un~ uel uia 14 i l'altra uel16 uel
present mes, en les que em uiuen que m'envien un altre paquet [... l i, a més,
me uiuen que en Fuentes ha anat a Palafrugell, portant la maleta u'en Felip,
i que en Parals es troba ara al front ue Teruel, proceuent uel ue Ciuuau Real.

orures ue cobrir-la tota amb sacs, suprimint les peures que fins ara s'hi veuen
[... l. Degut a la mala qualitat uel menjar estic fent una .prova que uiuen que
quan és cuit surt bo: coc una remolatxa, al caliu, com aquell que ho fa amb
un moniato, a veure si sortirà bona [.. .J, Avui m'han uonat la nova uirecció
ue la companyia meva: 144 B.M., 44 División, 576 Batallón, 2a Compañía,
Base 7. C. C. Núm. 12 [sector ue Meuiana, Saragossa].
Dissabte 15-1-38

[... l El correu m'ha portat avui uugues cartes, una ue la Llúcia, amb uata uel
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Divendres 21-1-38
[... ] Avui última hora uel matí les 12 1/2 ha vingut el comanuant ue la uivisió, el que ha visitat la nostra posició. [... ] Al matí sóc preparat un uinar especial: remolatxa, primer bulliua, uesprés fregiua; fuet amb pebre confit, i la
carn que em pertocava per uinar. Ha resultat una menja excel·lent, i també
sóc cosit el capot, ja que els botons, tots, em saltaven.
Dissabte 22-1-38
[... ] res més interessant uel uia excepte el continu terratrèmol ue la terra,
senyal inequívoc u'un molt fort i llunyà bombarueig, uel que en fem tota
mena ue suposicions però no sabem certament a quin lloc s'escau. [... ]
Durant aquest, hem sentit més intensament el fort bombarueig i també hem
tirotejat junt amb els uel fusell metrallauor, un grup que es veia al lluny, junt
a unes pariueres uestruïues.
Diumenge 23-1-38
Avui ha estat una uiaua ue gran activitat aèria, per part ue l'aviació facciosa,
havent passat ja a primeres hores uel matí, a les 8, aproximauament, un gran
estol u'avions ue bombarueig en uirecció a Fuentes ue Ebro. [... ] Em fa l'efecte que han passat a la vora u'uns 70 avions encara que, com uic, en esquaurilles i a intervals. [.. .] Per ésser uiumenge em sóc afaitat, rentat, i escaluat
la roba ue setmana, canviant-me primerament. També sóc rebut un paquet
amb el numero 7, en el que hi sóc trobat cebes, alls, un pot ue llet, tomates,
etc. és a uir, una relíquia per aquí el front [... ]. Avui la premsa que ha arribat
aquí porta que els facciosos ataquen uesesperauament a Terol sense conseqüències per a nosaltres, encara que un violentíssim atac facciós ens obligà a
ceuir el "Moletón", posició en què han ueixat una barbaritat ue víctimes per
apouerar-se'n.
Dilluns 24-1-38
[... ] També ha arribat premsa, havent llegit el uiari u'ahir, El Combatiente
[... ] que uiu: "Ejército Levante: Sigue combatiénuose en los frentes ue Teruel,
habienuo conseguiuo el enemigo a primeras horas ue la tarua, mouificali ligeramente nuestras líneas al Sur ue El Moletón" [... ]. També m'entero per la
premsa que ha estat bombaruejat Guíxols, havent-hi fins ara 10 morts i suposant que encara se'n troba algun altre entremig ue les runes. Ha estat uestruïua la casa Ajuntament'5 [... ] hem tingut la primera [guàruia ue nit], la que
hem fet sense conseqüències, sentint la xerrameca facciosa, que ens ueia que
tenien ja Terol cercat. ..
Dimarts 25-1-38
[... ] També ha arribat premsa, la uel 24, uilluns, i quin resum u'operacions
uonat pel ministeri ue Defensa Nacional uiu: "Ejército Levante: Con mucha
menos intensiuau que en uías anteriores, ha continuauo hoy la lucha en los
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frentes ue este Ejército. [... ] La aviación facciosa se ha dedicado a h:llir boy
las rutas y centros ue comunicaciones comprendidos entre Ilarc ·lon:1 i ('I
Pirineo, pero uonue uebía pasar la uelegación ue la comisión parlalllenl;¡ria
uel partiuo laborista inglés, la cual, ue regreso a su país, había deciuiuo realizar el viaje en automóvil. [... ] Sobre Figueras se realizaron uos agresiones la
primera a las 12.30 y la segunua a las 13.45, en caua una ue las cuales intervinieron se is aviones, las bombas lanzauas fueron 45; las víctimas, 14 muertos y unos 50 heriuos. Quince casas fueron hunuiuas. Ala 14.35 fue bombarueaua Puigceruà. De entre las ruinas ue uiversos euificios hunuiuos han siuo
extraíuos 21 muertos y 17 heriuos. Los trabajos ue escombro no estan terminauos y se supone que aún se encontraran mas cauaveres". [... ] Ala tarua sóc
escrit a en Romero a Girona, per saber si quelcom els hi ha passat amb el
bombarueig ue Figueras a ell o a la seva família.
Dimecres 26-1-38
El matí el sóc passat escrivint a casa la carta ue reglament, i uesprés, més taru,
ens han uonat tabac, una paquetilla ue 0,50, regalaua, i més taru, també a la
vora ue les 12, ha vingut a veure'm en Gonzalo que anava a recollir el tab'ac,
i m'ha explicat que va anar a Couo, fent-se passar per evacuat, a quina població s'ha trobat amb la seva muller. [... ] Hem passat la ta rua en Rigau i jo a la
meva xavola, explicant tota la tarua fets ue la nostra viua, que en un punt
concorua completament, semblant talment que les uugues viues es confonen
[... ] en una, i és que ell també va fer el servei a Mahó i, parlant, m'ha explicat coses i ue persones que em uonava la sensació que encara estava vivint
aquella viua, que fou encara que vinculaua a aquesta, molt i molt més tranquil·la i planera, ja que res mai passà que torbés aquella tranquil· Iitat.
Dijous 27-1-38
[... ] Avui amb el correu ha arribat premsa, la uel uia 25, "Frente Rojo", i la
uel uia 24. [... ] També porta una nota uel Ministeri ue Defensa Nacional que
uiu que a la tarua uel uia 24 se presentaren uavant Port-Bou, sens uubte amb
l'objecte ue fer una agressió, el Baleares, Canarias, un uestructor i un submarí. L'oportuna arribada ue l'aviació lleial va fer-los fúgere ràpiuament
rumb a Mallorca. [ .. ] Fou bombaruejat ue nou, per uugues vegaues, Reus,
havent-hi 22 morts i 30 ferits. Es uestruïren 6 cases [.. .]. Dugues notes uel
Ministeri Defensa Nacional: Barcelona fou atacaua per uugues vegaues per 6
trimotors. Una ue les bombes va anar a parar a la presó matant a tres i ferint
a altres, tots ells uetinguts feixistes. El segon atac va succeir a la 1 1/2 ue la
tarua. El número ue víctimes és el següent: Barcelona 41 morts, 77 ferits.
Baualona: 4 morts, 14 ferits. A Reus a conseqüència uels bombarueigs uel
uilluns, 38 morts 55 ferits. Avui m'han uonat, per l'escrivent ue la
Comanuància, el resguaru uel giro ue 400 pta. que vaig fer.
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Divendres 28-1 -38

[... l Una vegada esmorzat ha arribat correu, i amb ell una carta de la Llúcia
que porta el número 24 de la meva llista. [... l Hem tingut feina per limpiar el
fusell per tenir revista d'armament.
Dissabte 29-1-38

"[ ... l Diuen [els facciososl que per sobre de les ciutats i homes, està la idea
[... l de lo que representa Franco. l que estan en guerra i fent la guerra: endavant i per damunt els morts". I, com a prova, tornen a bombardejar Barcelona
el dia 29 per dugues vegades consecutives, primer a les 9 del matí, i més tard
a les 11, llençant les bombes en "seguidilla" en els llocs més cèntrics de la ciutat, sembrant la mort, 190 morts -45 criatures- [... l. Al matí han estat disparats per la força facciosa, uns 8 morterassos sense conseqüències, i ha passat
també més tard l'aviació facciosa en vol de reconeixement: 12 aparells eren
en total, i per acabar d'ésser complert el matí moments abans de dinar ha disparat l'artilleria facciosa contra les posicions que, al costat esquerra de les
carreteres de Belchite, ocupa el1r Batalló. N'ha tirades 22 canonades.

[... l Aaquestes primeres hores d'avui, ja havíem entaulat una polèmica, per
dir que érem diumenge en Vera i en Rigau, i altres, dissabte. Jo orientat per
aquest periòdic, sóc mantingut el parer que érem dissabte. Però no s'acaben
de convèncer del tot. Són ells els que van esgarriats? Ü nosaltres? Serà qüestió de comprar un calendari, o que ens l'enviïn, i encara aixís tampoc sabrem
a voltes quin dia som. [... l Avui a mitjan matí m'han portat el gos, en]ordà i
en Felipe (baturro). [... l Sóc dut 3 remolatxes, i una miqueta de polvos per
matar les puces al gos, cosa que sóc fet immediatament matant-ne una infinitat, i quedant el l net d'aquestes bestioles. Ha arribat per fi el vespre portant
una carta al comissari per la censura (era per als pares).

prés, sóc contestat la carta dels pares i la xicota. Amb aquesta feina, sóc passat tot el matí.

Diumenge 30-1-38

Dijous 3-2-38

[... l Ha arribat El Combatiente [... l publica una nota del Ministeri de Defensa
Nacional en la que diu, vista la impossibi litat de defensar tot al llarg de la
costa governamental de les agressions faccioses [... l, solsament queda una
solució per acabar amb això, que és contestant de la mateixa manera les
incursions faccioses, per Salamanca, Sevilla, etc., en contesta del de
Barcelona, Reus, València, Figueras, ara que fa avinent que sempre que els
facciosos vulguen entrar amb una avinença sobre l'acabament dels bombardeigs de la rereguarda, els les acceptaran, ja que és una cosa que per criminal i inhumana, és propi que es deixi de banda.

[... l A la tarda, a mitjan d'ella, hem tirotejat bastant intensament una companyia que anava a rellevar als d'unes posicions faccioses d'enfront nostre
[... l. Hem entrat de guàrdia de nit a les 8:10 fins a les 10:20, i mentres prestava aquest servei, ha vingut a veure' m, a l'escucha, el tinent Monserrat, i
m'ha dit que estava fent l'última guàrdia en aquest lloc, per anar, demà a la
tarda, al barranc. Aixís és que el rumor que sobre això circulava ha tingut
fonament. Avui ens han donat tabac; va a compte de les 20 pta. anteriorment
entregades. Mos han donat 1 paquet de 0,50 i 3 de mataquietos.

Dilluns 31-1-38

Avui a la tarda hem anat al barranc. En Pepi hi ha anat primer, trobant una
barraca, un verdader refugi, i jo hi sóc anat a mitjan tarda, tinguent que esperar una bona estona a la barraca del tinent per tirar [... ll'enemic, infinitat de
morterassos i ràfegues de metralladores, que incessantment disparaven, pel
lloc que teníem que passar. Però jo sóc continuat el camí, a l'últim, deixant
en Puig i Badó, i encara que sóc tingut de llançar-me unes quantes vegades
per terra, sóc arribat sense novetat a lloc, i ara ja estic aposentat aquí al
barranc i, per cert, de primera.

Hem fet una miqueta el blanc amb una pedra posada a l'alambrada i en Pepi
l'ha fet saltar al segon tir. Amb la carta dels pares, que, per cert, sóc contestat
a la tarda, em diuen que l'üliveras ha anat a Palafrugell. És una cosa que
m'ha deixat parat.
Dimarts 1-2-38

Dimecres 2-2-38
[... l Al matí, per esmorzar, em sóc fet una sopa d'all, bona perquè sí, i, des-

Divendres 4-2-38

Hem entrat al segon mes de l'any, el més curt de tots. [... l Ells també l'han
celebrat, l'entrada -els facciosos~, llançant 132 canonades, que de diferents
direccions llançaven damunt el poble i carretera que el proveeix (eren 1'11/2
de la matinada), passant totes elles breument sobre els nostres caps. Ha durat
aproximadament mitja hora sense parar. La causa d'aquest desgast de municions era, segons han dit, el pas de tres camions per la carretera d'intendència. Ha arribat el dia, i amb ell la premsa, la que porta una nota del Ministeri
de Defensa, en la que explica la contesta que ha merescut, per la part facciosa, la nota que respecte als bombardeigs de rereguarda va donar dit Ministeri.

Avui ha arribat premsa: el Combatent i el Treball, del dia 2 i 8, respectivament. [.. l Quant a novetat, porta una nota del govern francès, més ben dit,
una declaració del Sr. Chantemps, en el que creu que hora és ja d'intervenir
en la qüestió dels bombardeigs a la rereguarda, com els dos bandos en lluita
arribin a un acord respecte a això. 26 Avui hem tingut tots una sorpresa: s'han
donat permisos a 4 individus, per la nostra companyia, i després d'una assem-

124

125

Dissabte 5-2-38

blea presidida pel tinent i el comissari de companyia, hem acordat - intervenint, però, en el debat, el "Tripas Gran", en Pou i algun altre-, que n'anirien
3 pels que, del primer dia, es troben a la trinxera. [... ] Els quintos del 38, i els
que ens hem incorporat tard (jo mateix) no entrem de moment al sorteig. Jo
em faig càrrec d'ésser l'últim degut a la meva situació. Sóc pres, sobre això,
el cri teri de no di l' res a casa.

sobre el segon batalló [... ]. A la tarda, res de nou , anant cap al tard a Ill g:l l
una estona de futbol.

Diumenge 6-2-38

Divendres 11-2-38

[...] El govern de la República ha enviat un comunicat al govern francès i
inglès [en] que [deia que] suspenia tot acte de represàlia, tant com duressin
les negociacions per arribar a una entesa sobre aquest, respecte dels bombardeigs de rereguarda. L'aviació facciosa ha continuat els seus raids bombardejant, entre altres llocs, Figueres, Reus, etc. En quant a cartes, no sóc rebuda
cap, només al migdia m'ha arribat un paquet [... ] i una carta dintre la que
portava quatre ratlles de la Victòria, en nom de la Llúcia, i m'explicava que
en Miquel Parals, segons rumors de per allí, cosa explicada per un xicot de
Mont-ras, ha estat fet presoner a Terol, quan assaltaven una trinxera que
veien desemparada, per apretar-los la fam. Com a cosa certa, almenys, fa
temps que no tenen noves seves. [... ] A la tarda vàrem anar a passeig per les
muntanyes d'aquí al barranc, arribant a mitjan camí de Roden. És un paisatge bastant feréstec i desert. Hi anàrem junt amb en Pou, Puig, Castro i jo, i
trobàrem alguns projectils sense explotar, alguna bomba d'aviació, i una de
100 quilos, també sense explotar. Al dematí vàrem cobrar 62 duros delmes de
gener.

[... ] Fa un vent enorme. El di a que el sóc sentit més fort, d'ençà que em trobo
a l'Aragó. Ens han portat quintos dels que ah ir varen arribar, uns 18 o 20.

Dilluns 7-2-38

Al matí, a rentar la roba, que ahi l' com de costum em vaig canviar. En quant
a la premsa, porta l'enfonsament d'un altre vaixell anglès, La Alcim , davant
mateix de Barcelona.
Dimarts 8-2-38

[... ] M'ha vingut a veure en Felip, portant-me una carta de la S. Jesusa. Jo li
sóc donat tomates. [... ] A les 9.l0 d'aquest matí [del dia 5], tres aparells
"Júnquers" bombardejaren Alicante. Ales 8 del matí, Tarragona i Reus, també
per tres aparells. AReus, 15 bombes, i a Tarragona, 19. Causaren desperfectes
a la fàbrica C. Arrendatària de Tabacs. A8 1/2 dos aparells llançaren 25 bombes sobre Sagunto. A les 9.45 bombardejaren el poble de Murriosa (Terol) ,
llançant 50 bombes, i destruint 8 edificis. I, a la tarda, es repetí el bombardeig
d'ahir contra Vilanova i Geltrú, llançant 12 bombes.
Dimecres 9-2-38

Dijous 10-2-38

Respecte a nosaltres, al matí ens han donat l'injecció anti tífica, i a la tarda ,
partit de futbol entre la nostra companyia i la 3a. Ha guanyat aquesta per 2 a
O, marcats per Marina i Alminyana. Jo jugava de suplent.

Diumenge 13-2-38

Res de nou en quant a activitat guerrera, ja que bufa un vent molt fort i fred
[... ]. Ala tarda, vaig anar a veure a en Jordà i en Felip a la companyia la primera, i en tornant [... ] hem anat al míting i festival que al poble celebrem,
prenent-hi part com oradors els delegats de cultura: el del primer Batalló, el
segon, tercer i quart, i és en honor dels quintos del 39.
Dilluns 14-2-38

Avui efectivament, com pensàvem, ha vingut ordre d'anar a rellevar la tercera [companyia] [... ]. La meva intenció o il·lusió hauria estat que la meva secció havés tingut que rellevar els de la primera, per tenir els meus amics Jordà
i Felip una xavola esplèndida que em reservaven. Però no ha sigut aixís. Hem
tingut d'anar a la tercera. [.. .] En Pepió ha arribat primer a la posició, per
anar més descansat, ja que no portava tanta carga com jo, ja que duia tres
mantes, un capot, dos macutos, i ell a triat una bona barraca per ésser dels
primers. [... ] Sóc tornat al barranc a buscar la Linda i les poques coses que
quedaven, mentres en Pepió acabava d'arreglar la xavola nova. Com sóc arribat allí, ja tenia la casa mig endegada, i a mitjan tarda la teníem completament arreglada [... ] una taula, dos cadires, lleixes grans, estufes, porta amb
vidres; i podem estar-hi drets. És la vegada que estic més bé [... ] sóc aprofitat
per fer sortir la carta d'en Pepió i meva, donant-la al Comissionat per mitjà
d'en Ribas, el ferrer, company de mili de Girona, i que és de St. Jordi
[Desvalls].
Dimarts 15-2-38

[...] Ha arribat la nit, tinguent que fer la tercera guàrdia d'escucha fora l'alambrada i bastant lluny de la posició, amb un sot que, si plou, ja estem ben
arreglats. Sóc patit molt de fred. Sembla talment impossible que els llocs de
fer guàrdia estiguin en aquesta posició (la 3a) en tan males condicions, ja
que el que es trobi allí amb un atac enemic no té cap salvació possible.

[... ] Avui al matí han donat la primera injecció anti tífica (són quatre) a la primera secció. Les donen al poble. Jo, al matí, sóc anat a fer un giro de 300 pta.
Quan tornava a la companyia [... ] l'artilleria facciosa ha tirat 20 canonades

[... ] m'han cridat per donar-me tres cartes, dugues dels pares, l'altra de la
Llúcia i l'última de Girona, d'en Juanito. Les del pare i Llúcia porten el núm.
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Dimecres 16-2-38

33. [... l Quant a l'activitat guerrera, hem vist passar a la llunyania, prop a les
pariueres, uns quants inuiviuus que - per veure's uiàriament i casibé a la
mateixa hora- fan pensar que són ue fortificacions i, encara més, uiuen que
són asturians, que els fan treballar presoners en aquesta feina, almenys si passen molt uescoberts.
De divendres 18-2-38 a dilluns 28-2-38

[... l Torno novament al uiari, explicant a grans traços, l'ocorregut ue més
importància amb aquests 10 dies. El fet transcendental, la reconquista uels
facciosos a Terol. Primer que tot construírem una xavola a la nova posició,
entre jo i en Pepió (posició que rep el nom ue tercera) treballant en ella 5
uies. [... l Al primer uia u'ésser instal·lats allí, l'artilleria, durant el matí, bombaruejà intensament. [... l Ens fou oruenat posar-nos cartutxeres, i al parapeto, però acabat ue uinar ja havia uesaparegut tot el perill. El bombarueig al
lloc que fou més intens fou a la 4a companyia, se tingueren 4 baixes. [... l
Immeuiatament després u'haver sopat, teníem que marxar, i aixís ho férem ,
passant primer pelmanuo el poble.
Dimarts 1-3-38

Avui, primer ue mes, començo a fer viua en companyia ue companys nous
[... l després ue uos mesos ue conviure junts, i sense una petita uiscrepància,
ueixo el company esmentat [Pepiól [... l Una vegaua instal·lats convenientment en aquest lloc que som ara [... l vaig a acoplar-me amb en Tornillero
sergent, Bel i Marqueño, uos quintos uel 39 amb els que hi sóc viscut 2 nits i
un uia i que, per no satisfer-me prou el tracte u'en Tornillero [.. ] - jo ja sabia
que poui a anar a la barraca u'en Pou, Segura i Vidal-aquest és ue la Pera-,
sóc començat, una vegaua acabat u'esmorzar, a fer el canvi ue casa, i ja em
teniu una altra vegaua amb una companyia nova, però en aquesta crec són
molt formals i tractables. [.. l Junt amb en Pou i Segma hem anat a buscar
aigua i a rentar-nos una miqueta. De pas, hem portat un cabasset ue mastecs
i altres herbes bones per a menjar amaniues.
Dimecres 2-3-38

[... l Avui han repartit 45 caretes antigàs a la companyia. Ami encara no me
l'han uonaua.
Dijous 3-3-38

passat a recollir a plana major, i una vegaua obert, contenia tomates (xa r~ll s ) ,
torrons, una taron ja, sal, premsa, un bloc, unes plumes [... l ous UUSOS, etc. Iol
ha arribat bé, i el mapa ue la província ue Còruova [... l ens hem uespeuit dels
que marxaven , que van a la 140 B.M. a fortificar segons uiuen al km 6 ue la
carretera ue Belchite. Que tinguin bona sort. Avui a la tarua ha sigut un a
uiaua ue gran activitat aèria, vàries vegaues ha passat l'aviació facciosa per les
nostres posicions, junt a Júnquers i caces que amb el sol lluïen u'una manera aumirable, però a posta ue sol han torn at a passar novament caces, i al cap
ue poca estona ja hem sentit un fort bombarueig a la nostra retaguàruia. A
quin lloc serà? [... l Al vespre ha vingut en Vila sergent [... l i ha uit a en Pou
si volia ésser el cabo ue la nostra esquaura, cosa que ha acceptat.
Divendres 4-3-38

[.. l Ala tarua amb en Pou, Segma i jo, uesprés junt, un bon tros, amb en Vila
i Piqué, hem anat cap a Rouen nosaltres i els uos darrers a la busca ue regalèssia cap a aquell poble o els seus voltants que uiu que se n'hi troba alguna.
Efectivament hem vist el lloc en que es fei a, i ueixant els uos companys hem
anat tirant cap a Rouen, lloc que hem visitat uetinguuament. No hi havia estat
mai. Tot són runes, i uesprés, ue les seves posicions estant, hem contemplat
les enemigues ue la conca ue l'Ebre, o sia, Fuentes ue Ebro, Burgo ue Ebro,
Vilafranca ue Ebro, etc. , i les nostres també a uita conca u'Osera Puia.
Excursió excel·lent, que va impressionar-me uoblement, ja que vaig tenir una
altra sorpresa. Quan menys m'ho esperava em vaig trobar amb tots els que
junts ue la meva quinta i ue Palafrugell també servien a Girona, en Cortey, en
Mir, en Gou, en Servià, en Mato, en Diego, i un germà ue l'exnòvia u'en Jorui,
i que formen part uel segon batalló que està descansant al peu ue Rauen.
Parlàrem una bona estona, i en Mir em va uir que en Avell í uel Banc és mort,
i que va morir a Guaualajara en un atac que sofriren per part ue l'enemic.
Dissabte 5-3-38

[... l Hem llegits unes extenses ueclaracions uel cap uel govern , Negrín , que en
resum, ha vingut a uir, en síntesi, lo sigüent: que [.. .l la guerra acabarà abans
ue finir l'istiu, i si no es aixís pot durar encara un any o uos. I en quan a es
menjar, ha uit que pels uel front, tot lo que sigués necessari i per la rereguarua lo imprescinuible solsament per anar menjant.

Avui ha sigut uia u'activitat entre els que som a la barraca, en Viual, Pou,
Segura i jo. Hem anat, una vegaua esmorzats, a fer oli, el qual, després ue treballar tot el matí i part ue la tarua, hem fet 8 litros u'oli. Quin valor no tinuria això a casa, pels pares? Ha vingut en Collauo que fa poc arribà ue
Barcelona, i uiu que allí va a 10 pta. litre, i encara dolent, aquest nostre és oli
però el fem u'oliva. A mitjan uematí ha passat en Ramon (el carter) i m'ha
uit que tenia un paquet, el núm. 12, i efectivament, a l'anar a uinar, l'hem

[... l Mentres estàvem fent el blanc, ha començat a uisparar la nostra artilleria, la pesaua, amb bastant insistència, una quarantena ue canonaues, segurament uegut a que, moments abans ue uisparar, havien vist passar 7 camions
facciosos per la carretera, en que se serviren per proveir les seves posicions.
Però més taru ha començat a passar l'aviació facciosa en uirecció a la rereguarua, tots passaven uamunt nostre, tot el matí ha sigut un continu anar i
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Diumenge 6-3-38

venir, acompanyat sempre del seu corresponent bombardeig a la nostra rereguarda. De les nostres posicions, hem vist les columnes de fum que damunt
les muntanyes de Roden s'aixecava, però en direcció a Pinos o Bujaraloz. [... l
A la nostra companyia no ha marxat ningú, ja que ni en Rigau, ni en Piqué,
ni en Pineda no han tornat, i això que fa 18 dies que tinurien que ésser aquí.
Durant el matí, junt amb en Puig, vaig anar a veure les posicions en què
tenien la la companyia [... l i a veure la gosseta Lil1l.1a, que creix molt.
Quansevulla dia l'aniré a recollir [.. l sóc anat, com dic, junt amb aquell
company, a mirar si els trobava per alli i efectivament sóc trobat en Jordà,
Felip i Fel ipe que, amb camisa, és a dir, amb mig cos descobert, estaven
pujant a la nova xavola els atuells que, com a equip, porten. En Felip m'ha
dit que a en Jordà l'han fet cabo. [... l Carta que és dels pares; porta el núm.
39. Corre el rumor que ha estat enfonsat el Canàries.

arribar del permís) , i hem menjat vellanes i [... l carn. Ara va castigat a 1:1
quarta a construir refugis per haver arribat amb 15 dies de retràs, del perlllís
de 10 dies que li concediren.

Dilluns 7-3-38

Dijous 10-3-38

[... ll'aviació facciosa ha passat (eren les l1 1/2) en nombre considerable i a
intervals per damunt nostre en direcció a la rereguarda (hem sabut per la
premsa que els que passaren el divendres a la tarda anaren a bombardejar
Alcañ iz) disparant les nostres metralladores antiaèries damunt d'ells [... l lo
que ha durat fins a mitjan tarda, i que un fa càlculs que amb el nombre que
han passat entre caces i bombarders, devien arribar casibé al centenar. Per
primera vegada hem vist funcionar les bateries de metralladores antiaèries,
però cap resultat positiu. Al matí, el tinent, o sia, en Monserrat, ens ha llegit
Ulla ordre en la que ens diu a tots -comissaris, quefes i soldats- que l'enemic
envalentonat per lo de Terol, prepara la seva ofensiva, amb intencions de que
sigui el cop final, però que tots junts amb els nostres pits i la punta de la baioneta, ten im que procurar que no prosperin els seus plans, i els que com nosaltres mantenim posicions, tenim que defensar les nostres posicions amb un
esperit fort i, fins i tot, si cal, amb la mort, abans que el feixisme pugui arravatar cap posició, i cita com a model el fet d'aquells soldats que preferiren
morir aplastats pels tancs abans que cedir un pam de terreny.

[... l Durant gran part del matí i la tarda, [... l els facciosos han disparat con¡¡nuament contra les nostres posicions. [... l Ales 11 1/2 de la nit hem estat
cridats, i que preparéssim les coses immediatament a punt de marxa.

Dimarts 8-3-38

[... l a les 61/2 em sóc aixecat, anant en Pou en Segura a buscar aigua, mentres jo sóc començat a fer torrades. Sóc fet 15 llesques de pa de xusco. [... l A
mitjan matí ha començat novament a passar aviació i ha durat fins a l'hora
de dinar. Ha passat en quantitat molt superior als dies anteriors i, alguns, molt
baixos, especialment un que semblava que anava a aterrar. És la vegada que
sóc vist passar més aviació. Per mi, han passat a la vora de 100 avions, encara que no foren tots vistos com dies passats, degut a la poca visibilitat del cel.
Amb el soroll de les explosions, fa l'efecte que érem molt a la vora on han
bombardejat. [... l Ala tarda hem estats convidats per en Rigau (que ahir va_
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Dimecres 9-3-38

[... l També ha arribat en Vera, dels que varen marxar dies enrere. Diu que
han tornat molts pocs. [... l També hem anat amb en Pou a buscar pel camp
herba per a menjar, amanida amb oli i sal, igualment com aquell que menja
aman ides. Acabat d'arribar a la posició hem tingut la sorpresa màxima, ja
que hem sentit el rondinar llunyà de l'aviació, però aquesta vegada en direcció inversa [... l aquell estoc d'avions 21 eren tots nostres "xotes" i "mosques",
que en vol de reconeixement han desaparescut en direcció a Villafranca
d'Ebre i Fuentes d'Ebre.') Durant la durada de la guàrdia, hem sentit la xerrameca facciosa, contrarestada per part nostra amb les paraules adequades.

Divendres 11-3-38

[... l sóc sortit tinguent que anar, junt amb tot els de la nostra esquadra, [al
disparar a uns intervals de 5 minuts cada un, seguint ordres de Vila. El primer de disparar fou en Pou, després, més tard, jo, i per últim en Bel i en
Marqueño. [... l Marxàrem, doncs, al mando de Monserrat, i amb direcció a
les muntanyes que es troben darrere Mediana, en direcció a Catalunya. [... l l
aixís caminant deixàrem de vista Mediana i les nostres posicions, en que hi
passàrem jo més de 4 mesos i els altres, 6 mesos, que amb aquesta retirada
deixem, pensant quantes vegades, si és per sempre o és que prompte hi tornarem [... l entremig d'aquestes muntanyes ens trobàrem amb la 145 que, també
procedent del Sillero i havent rebut ordres de retirar, anava també en direcció
a Quinto. [... l Arribàrem a Quinto a les 11 1/2 del matí. [... l Aixins dOllCS, iniciàrem la marxa quan el sol ja començava a tombar cap a la seva posta, en
direcció a la Azai la però descargante-me una del capot i manta, i més tard,
macuto, lo que vaig carregar-ho al carro de la nostra companyia. [... l veiérem
també com la DECA 2>1 estava carregant damunt camions el material antiaeri
(metralladores) i també agafaven el mateix camí nostre. [... l Arribàrem sense
novetat a l'encreuament de la carretera de Belchite, però no paràrem allí.'9
[... l Més tard, no sabent què fer, va venir un enllaç a buscar-nos, dient-nos
que reculéssim, que anàvem a dormir en una casa de la vora de l'encreuament de la carretera de Belchite.
Dissabte 12-3-38

Quan ens aixecàrem eren ja les 6 del matí, immediatament ens posem en
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camí novament, tinguent, però, damunt nostre, l'encarcarament que, amb la
freuor uel matí, amb treballs ens ueixava caminar. Durant tota la nit, ha estat
un trànsit incessant ue camions, uiuen que són internacionals, la II uivisió.
Hem anat a recollir el menjar per al uia, i ens han donat uos talls ue xocolata, un pot ue carn per ueu, i uos talls ue préssec confit. [... ] iniciàrem la marxa
cap al lloc inuicat. Però quan amb treballs havíem caminat un quart u'hora,
tinguérem que tirar-nos per uugues vegaues a terra, uegut a que damunt nostre teníem aviació enemiga. [... ] De retorn a la seva base, l'aviació facciosa
tornà a passar per damunt nostre, i una volta passaua, en Monserrat oruenà
reempenure la marxa novament, ja per fer-me mal els peus, i per sentir l'incessant canoneig ue l'artilleria que uisparava davant mateix les nostres posicions, ajuuaua per aviació, i sentint caua volta més a prop els incessants teclejars ue les metrallauores, vaig ueciuir-me retrassar-me una miqueta, per ferme l'efecte que ja els teníem al uamunt, ja que vèiem baixar uesparramats
pels camps, inuiviuus en gran quantitat, que sense armes ni res al damunt
seu, i en grans passes, es uirigien vers a la Azai la. Això fou lo que em féu pensar [... ] que la cosa anava per mal camí, ja que preguntat ue quina brigaua
eren ens contestaven iuioma estranger, xaporrat u'espanyol, ue la rr uivisió
(Internacionals).'o l mentres això estava pensant, i queuava sol el lloc en que
havien descansat el resto ue la companyia, va venir a trobar-me un xicot que
era ue la 4a companyia, el qual va explicar-me que els facciosos no havien
ueixat passar a la quarta companyia, i que la infanteria i artilleria anava
avançant muntaua en camions, i aixís parlant ueciuírem tornar enrere, lo que
férem, però solsament tinguérem temps ue fer unes quantes passes ja que
damunt nostre i a molt poca alçaua passava i repassava els caces facciosos,
els que per l'objectiu que prengueren veiérem que el que rebia ue moment
era el nostre carro, que havia queuat al mig ue la carretera abanuonat. Al cap
ue poca estona el carro va queuar completament uesfet, i després començaren
a metrallar la nostra companyia, és a uir a tots nosaltres, i ajaguts a terra passàrem el temporal que va Jurar més ue mitja hora siguent metrallats per 19
caces en totes formes i uireccions, no tinguent cap més baixa que un ferit,
segons vaig saber més taru. Immeuiatament que varen acabar ue marxar els
caces, vaig tirar-me muntanya avall, en uirecció cap a la Azaila, però sense
acabar U' arribar al poble, i quan vaig anar per travessar la carretera, vaig trobar un xicot ue Cuenca ue la meva companyia en el precís moment que novament l'aviació facciosa volava novament uamunt nostre, tinguent el temps
just per travessar la carretera i tirar-me a terra al peu u'unes mates, veient
com els caces eren 8, metrallaven la carretera i els olivars que al peu U'ella
s'estenien, metrallament que va Jurar una mitja hora aproximauament. Una
vegaua passat aquest nou tràngol, potser pitjor que el primer, vaig anar a

ficar-me a uintre un refugi que una vegaua a uintre, vaig trobar-hi un internacional, i un xicot ue la Bisbal, que era ue la meva companyia quan estàvem a Girona. Allí passàrem una bona estona, beguent un miqueta ue cafè
freu que a uintre una cantimplora portava aquest internacional, el qual, parlant una barreja u'alemany i espanyol, ens ha explicat acompanyat amb
grans gestos per fer-se entenure, que ja venia ue Belch ite, i que l'enemic,
"mucho material", "cañones", "mucho tanque" i "mucha aviación", i que
"nosotros no tener naua", i que "corre l' mucho mucho". AI cap ue molt poca
estona u'ésser a uintre aquest refugi, sentírem soroll ue veus i sortint veiérem
que tothom carregava els macutos [...] i a tota pressa, ja que donaven l'orure
ue retiraua, retiraua qu\ es convertí en uesbanuaua ja que allí no es veia
comanament per enlloc i lo que tothom procurava era salvar la pell." Jo sense
esperar a ningú sóc tirat muntanya amunt i quan em veia ja lliure completament per fer o prenure la uirecció que més em convenia, em sóc vist uetingut per un oficial ue confeuerals, els quals igualment que tots els altres que
anava atrapant els feia fortificar amb quatre peures per registir l'allau que ens
venia al damunt. Jo al preguntar-me on anava li sóc contestat que venia per
fortificar-me, lo que m'ha uit que estava molt bé, i que comencés a fer-me un
parapet. Jo, en comptes ue preparar-me a fer aquesta feina, em sóc afanyat a
uesfer-me el macuto, treure'm totes les coses que creia innecessàries, queuant-me solsament amb el capot i la manta, una muua composta ue camisa
i calçotets, i els pantalons ue vellut, que sóc peruut més taru, també. Una
vegaua feta aquesta obra, i perquè l'oficial estava bauant, em sóc tirat barranc
avall amb un altre xicot [... ] que, per casualitat, ens hem trobat ue costat fent
la mateixa funció. l aixís hem començat a córrer a les baixaues ue muntanya i les pujaues amb tanta pressa com pouíem, perquè els facciosos al
darrere nostre uisparaven l'artilleria damunt el lloc que ens volien parapetar,
nosaltres hem tirat avall, seguint un estret pas ue les muntanyes i uurant una
bona estona I)em tingut que tirar-nos a terra ja que l'aviació facciosa volava
uamunt nostre novament. 1' En aquest interval ue temps, sóc tirat el capot, i
novament una vegaua passat el perill, a córrer altra volta, atrapant els
camions ue la nostra artilleria (uns 20) que a tota pressa intentaven o iniciaven la marxa per salvar tot l'armament aquest. Alguns pogueren arrapar-se
als camions, altres no, i aquí vaig perure al company, i vaig continuar el camí
seguint sempre la carretera, la que vaig ueixar per allar a beure en una masia,
ja que la set em uevorava. Allí vaig ajuntar-me amb varis xicots ue la 145 brigaua, els quals junt amb uns tinents agafàrem la via ferraua, que segons
Jeien ens portaria a la Azaila, i efectiv~ment al cap u'un parell u'hores ue
caminar, ue tinguer-nos que tombar a terra vàries vegaues per l'aviació i travessar alguns petits rius, uivisàrem un poble que era el que més amunt
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comento. Però no acabàrem u'arribar-hi, sinó que el ueixàrem a la nostra
esquerra i anàrem a trobar una carretera que més taru sabérem que anava a
Sastago. Però allí no ens ueixaren passar el control, especialment els ue la 145
BM els que els feien a tota pressa organitzar i pujar ue les muntanyes a prenure posició per uefensar el terreny. [... ] Eren les 3 ue la tarua. Una vegaua
menjat, ens hem ueciuit mirar ue passar la muntanya, ueixant el control
enrere, uesprés u'emplenar la cantimplora u'aigua. I efectivament uesprés ue
tornar un tros ue camí enrere ens hem trobat amb en Puig i en Higau, que
també passaven pel mateix lloc nostre, i que ues ue la uesbanuaua ja no havia
vist més. Ens hem ajuntat i hem anat muntanyes a través, ueixant un poble
a la nostra esquerra, i passant bastant apartat u'ell per no trobar ningú que
aturés. [... ] ens hem ajuntat amb 2 xicots ue la 145 que també fugien ue la
crema, i hem seguit camí amunt en uirecció a l'Ebre, el que hem seguit per
un camí trencat fins arribar a la fi a Sastago, eren les 4 1/2 ue la nit. Hem uescansat una bona estona al peu ue la carretera, i al costat mateix ue la central
elèctrica i mentres en Puig i els altres anaven per veure si trobaven [res] per
a menjar. Després u'una espera llarga, entremig ue la que ha passat un auto
que s'ha aturat al uavant nostre i una veu ens ha uit ue quina brigaua érem,
nosaltres hem uit que ue la 144, un ha preguntat si n'hi havien u'altres,
nosaltres li hem contestat que no ho sabíem, i ue quin lloc veníem, li hem uit
que ue Meuiana i uel quilòmetre 8 ue la carretera ue Belchite, i ens ha uit perquè abanuonàvem, i nosaltres li hem contestat que amb l'avançament que
atacaven els facciosos era impossible uefensar-nos, i que no tinguérem més
remei que marxar. Llavors ens ha uit que uefensàvem lo nostre, que si cal
teníem que uonar la viua, etc., etc. Més taru hem sabut que aquesta veu uesconeguua, era la uel comissari ue la Divisió, Àlvarez. Però en total no ha passat res. [... ] a n'aquell precís moment han uonat l'orure que pouíem travessar el riu la 144 BM. Això hem fet, conuuïts pel comissari Ciurà. Abans, però,
havíem trobat en Monserrat pel poble. Una vegaua a l'altre costat ue l'Ebre
i ja en lloc segur -teníem el pont minat-, hem sopat entremig ue les roques.
Diumenge 13-3-38
[... ] quan clarejava hem iniciat la marxa en uirecció a Bujaraloz, i a mesura
que s'anava fent ue uia, tothom feia el mateix camí, semblant talment entre
la carretera una professó. Hem esmorzat al peu ue la carretera un tros ue pa,
una miqueta ue xocolata que portava en Rigau, i novament ens hem posat a
caminar, no parant hasta trobar una casa que, al peu ue la carretera, era habitaua per una família marxaua ue Sàstago, a lo que els hem uemanat si tenien
res per a prenure per menjar, i ens han contestat que no tenien res, ja que les
poques gallines que vèiem era lo poc que els queuava ja que el restant va queuar-se a Sastago, al tinguer ue marxar ràpiuament. [... ] ens han passat al

uavant nostre uns 10 inuiviuus, tots ells ue B. Internacional, també fugilill ~
com nosaltres mateixos. I així caminant i uescansant a intervals hem arribal
a les envistes ue Bujaraloz, veient per primera vegaua u'ençà que sortírem u\.:
Meuiana la nostra aviació, en vols ue reconeixement es passejaven per
uamunt nostre, arribant fins i tot al punt u'entaular un petit combat amb l'aviació facciosa. [... ] Hem anat a menjar taru això a unes pariueres mig uestruïues (. .. ) quan anàvem a posar-nos a uormir ha vingut un internacional
més llarg que aquest uia sense pa, i ens ha uit que això era guaruat per la 11
Brigaua (Inter.) i aixís no hem tingut altre remei que anar a uormir novament a l'aire lliure però al peu u'un paller. Hem caminat avui ue Sastago a
Bujaraloz, 30 k111.
Dilluns 14-3-38
[... ] Hem anat a fer un vol per Bujaraloz trobant entre molts ue la companyia
en Vila (sergent) el qual ha vingut amb nosaltres i junts hem esmorzat. [... ]
Durant tot el matí hem estat fent plans per a marxar a casa però a mesura
que les hores passaven vèiem la impossibilitat ue poguer-ho fer. [.. .] Després,
més taru, hem sabut que els guàruies u'assalt ens buscaven per la pariuera.
Dimarts, 15-3-38.
En vista que no pouíem ni menjar hem ueciuit incorporar-nos a la brigaua, i
aixís ho hem fet en Pu ig, en Rigau, Vila, Piquer i jo, embarcant-nos a les 8 al
primer camió que marxava allí. [... ] a mesura que ens hi acostàvem [a Casp]
sentíem més seguit que mai -fent-nos recoruar jornaues passaues- el tronar
continu uel canó, però tampoc aquí hem trobat la brigaua. [... ] Ha arribatpremsa, en la que hem llegit que Alcañiz i Calanua han caigut en pouer uels
facciosos.
Dijous 17-3-38
[... ]la sort ha vingut a l'encontre nostre, en forma ue uona i home, aragonesos, els quals ens han uemanat si teníem pa i que, al uir-los que sí, ens en queuaven 2 xuscos, ens han uit que ens els canviarien per uos ous, lo que hem
fet i aixís hem menjat una truita ue uos ous, però partiua per quatre. [... ] A
entrant matí ens han fet formar la companyia i cap a la carretera falta gent, on
en camions anàvem siguent traslauats a la rereguarua, segons uiuen a Zaiuín,
poble uistant uns 12 km ue Fraga. [... ] seguint la carretera ue Barcelona a
Zaragoza, ens hem anat acostant caua vegaua més cap a Catalunya, [... ] arribant per últim a Fraga, baixant al peu uel pont, i aquí hem vist ja un veruauer
ambient ue ciutat, i moltes noies maques ... Lo que més m'ha criuat l'atenció
ha estat el paste inuicauor, que ueia: "a Lleiua 29 km".
Divendres 18-3-38
[... ] en Puig, en Bauó i Segura han anat per veure si trobaven res. Jo sóc apro-
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fitat l'espera escrivint, i quan han tornat portaven uns quants ous, i dos pans
que mendicant els hi han donat a un forn d'intendència, i un pa petit que
una dona per misericòrdia ens ha donat. [...] Com a nota curiosa, som dintre
província d'Osca però tothom parla català com nosaltres. El poble és molt
pintoresc. Al peu d'una muntanya assenta la seva seu un pont, per on passa
la carretera de Barcelona a Zaragoza. Dones maques, cares simpàtiques, és a
dir, tot lo que es veu en una rereguarda. [... ] ha vingut un comissari, i tinent
(desconeguts per a nosaltres), i ens ha dit que anéssim a donar el nostre nom,
a unes oficines i aquí ens han donat l'adreça del lloc esmentat, però nosaltres
els hem dit que sí, que ja hi anàvem, però lo que hem fet ha sigut escamollirnos i tirar cap a fora el poble perquè aquests sempre portaven intencions de
destinar-nos a un altre lloc [en] què fos la nostra brigada. [... ] jo sóc començat a caminar carretera amunt [.. .]. Poc després ha arribat un altre camió de
la Gloriosa, i m'han portat fins a Zaidín, poble al peu del riu, molt pintoresc,
encara que petitet. Em sóc dirigit demanat als companys que trobava cap al
lloc en que acampava la meva companyia i, una vegada trobada, ens han dit
immediatament que teníem guàrdia com a càstig, ja que ens explicaven que
en Monserrat estava molt molestat, perquè ahir ens quedàrem a Fraga. Però
ha vingut en Monserrat i no ha passat res, solsament que tenim guàrdia [... ]
una vegada format tot el batalló, en Leveu, comissari de batalló, ens ha dirigit la paraula encara que [unes] quantes vegades ha estat interrompit, perdent, m'ha fet l'efecte, els estreps. Després ha parlat el comandant, dient-nos
que novament la pàtria reclamava novament els nostres esforços, i que érem
altra volta cridats a ocupar un lloc ja que teníem que anar a rellevar les forces de xoc, que a la bamla esquerra del riu estan contenint els facciosos. Ens
ha dit que per sopar teníem "una cena confortadora". [... ] Ha estat bastant
aplaudit. Leveu s'ha emportat la indiferència de tots, no recollint cap aplaudiment.
Dissabte 19-3-38
[...] a la matinada hem sentit camions i tocar de trompeta, i més tard al ferse de dia hem sabut que els que havien marxat eren altres companys, i que
quan tornin els camions marxaríem nosaltres. Sóc parlat amb en Felip, que
em diu que no ha passat de Candasnos amb l'intent d'anar a casa seva, per
1a guàrdia que per tot es troba. [... ] Hem continuat el camí novament en
direcció a les mateixes parideres que abans érem, al km 15 de Bujaraloz, a
Sastago. [... ] Ha comparegut en Castro una mica "alegre". És que s' ha gastat
unes ptes. per a comprar licors junt amb el tinent Reyes, i ens ha portat 2
botelles, una de conyac, i l'altra Màlaga.
Diumenge 20-3-38
[...] M'han tingut que deixar l'armament per no tenir-ne.

Estem esperant l'ordre de marxar al front novament, que per ara resulta que
s'ha aplaçat [... ] després d'una espera prou llarga, amb una fred bastant
intensa, ha format tot el batalló, arribant primerament un auto i més tard un
altre, en el primer dels quals anava, segons hem vist més tard, l'Àlvarez,
comissari de la Divisió i un representant del Comissariat de l'Exèrcit de l'Est,
els que abans de repartir tabac han parlat una bona estona [... ] primer, Leveu,
comissari de Batalló, les tres companyes del SRI i, per últim, el representant
del comissariat. Tancant l'acte, amb un vibrant discurs, l'Àlvarez [.. ] volen fer
la nostra divisió una divisió model, com és la Líster. Veureu! Per fi han repartit tabac, una paquetilJa de 0,50 per individu, poca cosa, per cert. Durant la
tarda hem fet una mitja hora d'instrucció consistent en marcar el pas i mitja
volta. En Puig, Rigau i Castro han anat caminant, al matí, a veure si trobaven quelcom per a menjar, i a la tarda han comparegut amb un be. Ens ha
costat 52 duros, immediatament ha estat mort i estripat. En Castro ha fet de
matarif. l per sopar hem menjat sang fregida, i tots els menuts. Un bon sopar.
Dimecres 23-3-38
Nova ofensiva facciosa? Avui ha estat dia de gran activitat tant aèria com
terrestre, ja que l'aviació, en nombre de 5, a primeres hores ha bombardejat
Bujaraloz .H [ ... ] a les 10 del matí ha vingut l'ordre de marxa i a corre-cuita
hem preparat les mantes i la bossa de costat, que és la que em resta de tot el
meu equip, i a formar [... ] ens han donat instruccions de cara a aquesta
marxa ordenant formar en columna de dos tota la companyia. [... ] no sabem
com acabarà això, ni a on anem. Però es veu que d'armes no n'hi havia per
a tots, perquè més tard ens ha estat donat una ordre que tornéssim a les parideres fins nou avís. [... ] La Linda ha estat perduda, segons m'ha dit en Pepió.
Dijous 24-3-38
[... ] un enllaç ha vingut amb l'ordre que tots teníem que anar directament a
Bujaraloz [... ] però sense parar hem arribat fins a Peñalva ja entrada de fosc
[... ] com que ens han fet acampar a l'aire lliure ha resu ltat que hem quedat
mullats, encara que ens hem anat a refugiar a baix al pont.
Divendres 25-3-38
A les dugues de la matinada el tinent Reyes ha tocat el pita de marxa [... ]
rebérem ordre de continuar amunt, lo que férem, a l'arribar, a l'últim, després d'unes quantes parades, a les posicions en que ens teníem que aposentar, que eren uns pinars a prop de la carretera que va a encreuar amb la principal de Barcelona-Zaragoza i que neix a Gelsa. Després d'una estona d'acampar, i en la que l'aviació facciosa no es mové ni un moment del damunt
nostre, el tinent comandant de la companyia, Reyes, ordenà al sergent
Imperial que era precisament el del nostre pelotó, que amb els seus homes
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Dilluns 21-3-38

iniciés una uescoberta. [... l Per fi tornàrem enrere a uonar les novetats al
tinent. [... l Però l'aparició ue l'aviació féu que uurant uugues hores tinguéssim que estar aixoplugats en una pariuera ja que bombaruejava i metrallava
sense interrupció. Per fi va uesaparèixer, ueixant al nostre cervell el rum-rum
uels seus motors. Quan eren les tres ue la ta rua, aproximauament, ens portaren mig pa i un petit tall ue pernil, que vaig - més que menjar- uevorar.
Dissabte 26-3-38

[... l Hem sortit Joncs ue la pariuera, i cap a la carretera ue Bujaraloz-Sastago
sense novetat. L'afecte o impressió que em fa aquesta maniobra és que estem
fent una retiraua oruenaua i, al mateix temps, crítica. [... l hem trobat la 145
BM i la 140 i 142, que també feien el mateix camí [... l [Hem anatl caminant
sense interrupció i sense menjar, tampoc, Jurant tot el uia, [i heml travessat
una extensa zona ue muntanyes completament poblaues ue pins. [... l Quan
fosquejava, i uesprés ue passar uns barrancs, hem arribat a veure un riu, que
ha sigut l'Ebre el que ens hem pogut apagar la set i uesprés u'un nou uescans,
novament hem reemprès la marxa fins a les 6 uel matí, en que hem arribat a
Mequinensa sense novetat però completament rebentats. l"
Diumenge 27-3-38

[... l hem mirat ue trobar quelcom per a menjar, ja que farà unes 48 hores que
no menjàvem i passant per algunes cases, que per cert estaven fent els preparatius u'evacuació, hem trobat a la fi un tros ue pa i unes quantes ametlles,
que amb un moment hem uevorat. Ales oliveres ens ha estat uonat a mitjan
uematí, un trosset ue pa, un xusco per 16, i un trosset ue carn russa, un pot
inuiviuual per 12 [ .. l. Veient que tothom anava al poble i portava u'allí quelcom hem ueciuit, amb en Segura i Vera, anar-hi , i hem portat una gallina
- hem requisat- i encara se'ns en ha escapat una altra. Aquesta hora tothom
evacuava, travessant el riu per mitjà u'una barca que feia servei u'un costat a
l'altre. Quan hem tornat a les oliveres l'aviació facciosa ha aparegut novament uam unt nostre, aquesta vegaua amb gran quantitat, n'hem comptat 80
ue bombarueig que passant uamunt nostre, han seguit en uirecció a Fraga, a
quin lloc pel soroll que sentíem han tingut que uescargar un gran nombre ue
bombes. [... l quan sortíem ue les oliveres hem sentit una explosió, que ha
resultat ésser que l'artilleria facciosa tirava ja uamunt les muntanyes que
envolten Mequinensa. Així ha uonat motiu a que tothom primer emprengués
una ràpiua marxa i més taru, uegut que amb més insistència i caua vegaua
més a prop nostre sentíssim caure els projectils, es uonguessin unes sèries
orures, i contraOl'ures que acabaren amb un uesconcert i un nerviosisme, que
si no arriba a ésser pel comanuant i algun oficial, no pouem travessar el riu,
ja que tothom volia a la vegaua pujar a la barca primer, i tothom al primer
viatge, lo que feia que la barca s'anés emplenant amb excés i amb perill u'en-
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fonsar-se , o ue negar-se algú, però menys mal que amb pistola en mà han
pogut restablir l'orure [... l hem estat metrallats ues uel cim ue les muntanyes
ue l' altra banua uel riu Cinca, pels facciosos, ja que les esmentaues estaven ja
en pouel' seu, menys mal que ja fosquejava. Hem arribat al poble, i allí una
bona gent ens ha proporcionat vi i una altra, pa, aquí em sóc trobat amb en
Rigau i Castro, amb els que hem continuat el camí junts hem passat el pont
uel riu Segre a quin lloc ens hem vist segurs, [... l hem rebut OI'ures ue que
caminéssim una petita estona més [.. .]. Eren les 11 ue la nit, i a les muntanyes
que érem Jurant el uia, es veien lluir un a infinitat ue focs senyal que els
facciosos acampaven allí.
Dilluns 28-3-38

Ens hem aixecat a les 12 ue la nit i novament ens hem posat en camí passant
per Seròs. [... l Auit poble la gent començava u'evacuar, i [... l quan encara no
acabàvem u'esmorzar ha passat un enllaç ue cavall i ens ha uit que caminéssim ja que l'enemic ens venia al uamunt. [... l (com a nota curiosa hem trobat al peu ue la carretera una espasa ue general amb empunyauura u'or) però
ens hem trobat que tothom pirava uel poble i que la nostra brigaua era a
Lleiua, i aixís hem continuat la marxa sense parar passant per Seròs i travessant el pont ue Segre en quin poble ens uóna, l'alcalue, pai, al mateix temps,
l'escoltàrem ja que, segons ens uigué, li perillava la viua, ja que tota la gent
que queuava el poble era facciosa i no tinurien inconvenient en matar-lo. Una
vegaua fórem a fora uel poble i l'alcalue, també lluny uel perill, nosaltres continuàrem per les nostres. [... l Jo vaig uir a en Rigau i Castro, que com que ells
estaven cansats, jo me n'anava fins al poble, a veure si trobava quelcom per
a menjar, però res en absolut hem trobat a les bones ja que tot era tancat i
evacuat, i junt amb un altre xicot hem saltat un hort, i hem agafat ell ous, i
jo un conill, [... l hem fet paraua amb una "peurera" a quin lloc hem trobat
una família que era uel poble veí, qui estava refugiaua al uit lloc uegut al
temps ue bombarueig, i junt amb ells un seu fill que també és ue la nostra
brigaua i que casat a Barcelona havia volgut veure els seus pares abans que
intentar anar a Barcelona amb la seva uona. Allí ens han ueixat algun atuell
per a cuinar, [... l més taru, per un gos u'aquesta gent ha estat atrapat un lluert
i ens han uit que el coguéssim rostit que era excel·lent. Aixís ho hem fet i si
el conill era bo no menys ho era el lluert que hem cruspit amb un santiamén.
[... l hem anat a parar a Montoliu. [... l sóc anat a l'Ajuntament a veure si em
uonaven pa. [... l Ala llunyania se sentia el tronar uel canó, i el teclejar ue les
metrallauores. Però nosaltres estàvem ja relativament a les primeres línies ue
reraguàruia.
Dimarts 29-3-38

[... l segons ens ui gué un xicot ue la 145 que trobàrem, allí [a Mollerussal es
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trobava el mal1l10 ue la Divisió [44]. li Una vegaua orientats hem continuat el
camí fins al camp u'aviació. En plena evacuació, per cert, se'ns ha uetingut,
per la guàruia. Eren les 10 uel matí, però abans havíem contemplat l'incenui
uel uipòsit ue gasolina ue la Campsa ue Lleiua, per uns trimotors facciosos.
Allí hem uinat, per cert esplènuiuament i calent, menjant arròs amb carn
i bròquil -això m'ha fet pensar amb la mare- ja que molt sovint ens en
uonava, i uesprés ens han uonat per segon plat mongetes amb carn i vi. AqUÍ
em sóc trobat amb en Grau i un altre xicot ue Palafrugell que es uiu Regla.
[... l I sense sopar hem reprès la marxa amb intencions u'arribar al poble
u'Artesa. Però, quan era fosc i seguint el camí ens trobàvem a mitja hora
escassament uel uit poble, hem estat uetinguts per una guàruia, obligats a
uormir a sota unes oliveres, i sense sopar. Aixís hem anat a uormir, sabent pel
capità (Català) que manava l'esmentat uestacament, que és uel Campesino i
té orures ue ueturar a tots el que troben, i que més taru seran enviats a les
seves respectives brigaues. Això m'ha fet mala espina Y '
Dimecres 30-3-38

Quan el sol ja era sortit hem estat criuats i ens han uit que ens portarien a
prenure el cafè, però jo sóc vist l'oportunitat u'escapar, junt amb en Rigau i
Castro i uos altres xicots ue la 145 BM (uos ueuniuorets) [... l. Però quan encara no havíem caminat uns 2 quilòmetres, i quan ens aixecàrem u'un uescans
al peu u'un canal, hem estat uescoberts per una secció ue soluats que ens han
criuat l'alto. [... l Llavors sóc comprès que són components ue la Brigaua "El
Campesino" i que van a prenure una posició. [... l Poc uesprés ue veure el mal
aire que prenien les coses, ueciuim a la millor oportunitat escapar-nos i anar
a Mollerussa sigui com sigui a trobar la Brigaua, i quan ve el moment ue
reemprenure la marxa, jo personalment uic al que ens uóna la veu ue marxa,
que no volen seguir, que tenien gana, que volien menjar, és a uir mil excuses,
i a l'últim ens uiu que fem lo que vulguem, però que ja sabem lo que ens ha
uit el comanuant, i si ens succeeix malament, el mal serà per nosaltres.
Nosaltres li hem uit que estàvem ja tips ue caminar i no menjar, i per tant
volíem satisfer l'estómac, i passés lo que passés marxàvem; i hem marxat.. ..
nosaltres portàvem fusell, ells no ... En Rigau i en Castro i els altres uos xicots
no estaven molt ueciuits a seguir-me, però a última hora s'han ueciuit, [... l
sóc sabut que no era a Mollerussa, la Brigaua, sinó a Igualaua. Veurem.
Anem, uoncs, a uormir tinguent la ureta Borges Blanques, i a l'esquerra, el
poble ue ]uneua.
Dijous 31-3-38

[... l sóc entrat [en una casal per veure si tenien res per a menjar i sóc trobat
uos homes, i una noia u'uns 22 anys la que el uir-Ios si tenien res per men-
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jaI', i si anàvem bé per anar a Mollerussa, ha trencat en plor, i Ill( '~ 1:11 11 ~III
sabut que és casaua i té un fill, i l'home el té aquí al front u'Arag<Í, PI'ClVIIIII ,¡
ue Huesca i que fa uies que no en sap res. Ens ha fet 2 ous ferrats IX'I' :I ¡',HI,I
un, un plat u'amanit a base u'olives, ceba, enciam, vi, i a l'hora ue pa g:ll', III)
ha volgut més que un uuro. De gent aixís se'n troba poca. [... l a les I I :1h
envistes ja ue Mollerussa, [... l un senyor i senyora que ens han dit qll t'
Balaguer era uels facciosos, i altres coses que nosaltres ignoràvem, jo ilO Sl'
què eren però, almenys, exhibia al costat una pistola monumental. '[~lmb '
hem parlat amb un evacuat ue Lleiua que ens ha explicat les barbaritats uel
bombarueig ue l'esmentaua capital. Ens hem ueciuit entrar a Mollerussa
anant jo i en Rigau a veure què i, anant a l'Ajuntament, hem trobat les brigaues ue recuperació que ens han portat a un lloc per a menjar i al mateix
temps a la tarua ens portaren a Bellpuig per incorporaH10s la Brigaua. Per fi
trobem gent raonaua, i lo més important el passauer ue la nostra brigaua. [... l
I a la tarda amb un camió cap a Bellpuig,
Divendres 1-4-38

Ens hem aixecat ue bon matí, i quan anàvem a esmorzar sóc trobat, guiant
un camió que portava una peça d'artilleria uel 7 1/2, en Regla gran, al que
li sóc uit que havia vist el seu germà. [... l hem uemanat a un control ue
carretera (guàruies u'assalt) el lloc que es trobava la nostra brigaua, i ens ha
uit que a Odena, poblet uistant 3 1/2 u'lgualaua i en la carretera ue Manresa.
Em sóc ueciuit anar-hi a peu i aixís ho sóc fet arribant-hi sol eren 10, i després ue buscar una bona estona pel poble sóc trobat el meu batalló. Però sóc
queuat parat, ja que solsament d'un batalló allí uormien en un teatre eren
40 inuiviuus.
Dissabte 2-4-38

Sóc recorregut el poble. És petit però pintoresc. Al fons, les muntanyes ue
Monserrat.
De dimarts 5-4-38 a dimecres 13-4-38

Res ue nou, excepte que no som ja a Ouena, sinó a S. Martí Sesgaioles, a quin
lloc estant organitzant el batalló repartint armes i uestins. Ami m'han posat
a la Plana Major ue Batalló a SI, junt amb 9 companys més. Sembla que la
sort no em ueixa uel tot. Sóc tornat a trobar en Felip i ]oruà, que van a arribar fins a casa seva. La nostra feina és vigilar el pas ue l'aviació facciosa ues
uel campanar uel poble, uonant la senyal amb una campanaua. Al uia 10 un
banquet servit per senyoretes, amb arròs, tomates, be rostit, vi, ametlles, pastes, cafe ...
Dijous 14-4-38

[... l Avui compleixen 7 anys ue la proclamació ue la República, per la uestruc-
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ció de la qual els facciosos esmercen tots els seus esforços, sembrant la mort
i desolació, en tots els llocs que passen. És la guerra... diuen, i en nom d'ella
destrueixen. [... ] els diners em desapareixen sense donar-me'n compte, ja que
també sóc comprat uns mitjons (3 parells) -12 ptes. Me resten del mes -60
duros - unes 160 ptes. Aquí tot és carÍssim, i al mateix temps, s'aprofiten de
nosaltres, i de les nostres necessitats. Amb això crec que tindríem que posarhi mà, ja que a molts u'aquests pobles els hi ha vingut amb nosaltres la grossa (fonues, cafes, establiments). A la tarua s' ha celebrat el 14 u'abril amb un
uesfile militar i uns discursos a la plaça uel poble, anteriorment a ell, havia
estat fet un pregó en què es ueia que el que no posés "colgauures" als balcons
amb un plaç ue 1/2 hora, serien severament sancionats.
Divendres 15-4-38
Res ue nou en absolut. Continua la reorganització uel batalló, arribant més
personal. Avu i la premsa porta que [... ] [l 'enemic ha estat] bombaruejant
pobles ue la rereguarua, ahir tornà novament a Girona i Celrà. ' ?
Dissabte 16-4-38
[... ] Els facciosos uominen el sector ue Vinaroz segons comunicat de guerra.
Diumenge 17-4-38
[... ] Oficialment som ja brigaua ue xoc, aquí ara no es tenen diferències. Tots
som iguals. Ordres sèries, i concretes, uefensar tothom el terreny pam a pam,
ueixant la viua, si cal. [... ] Avui ens ha estat uonada roba, a mi uns pantalons
i unes sabates, ja era hora. Al vespre sóc "tingut" 4 cartes, 2 ue casa, [una]
amb uata ue 1'1 de març -que vella; semblava un sennon tot lo que llegia!-,
i l'altra [del] 12. Una altra [era] de la Llúcia, del 12 d'abri l. Avui han estat
provades metrallauores. Aquí es uiu que encara hi passarem dies per aquest
poble.
Dimarts 19-4-38
Estic de guàrdia a la fàbrica. Per primera vegada em deleito contemplant una
fàbrica de teixits. [... ] Corre amb insistència la nova que s' han restablert les
comunicacions amb València. [... ] Ha arribat la premsa i res d'això confirma,
ans el contrari, l'enemic continua atacant desesperadament en direcció a
Tortosa i al Pirineu.
Dimecres 20-4-38
[... ] Avui el correu m'ha portat carta de la Llúcia. Em diu, entre altres coses,
que no reben el giro de 300 pta. corresponent al mes de febrer. Segurament
que amb aquestes coses s' hauria perdut. També em diu que d'en Miquel
Parals ja saben, la seva família, quelcom: és presoner junt amb 5 o 6 d'altres
de Palafrugell.
Divendres 22-4-38
[... ] Corre amb insistència el rumor que anem a Borges Blanques. Veurem.
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Efectivament, a la tarda ha vingut l'ordre de marxa, cosa que I1l'lll li 'l ,I II
quatre de la tarua però abans s'ha celebrat la cerimònia íntima d'l'llln'g,11 1.1
bandera que el poble antifeixista Sesgueioles regala al 576 Batallo. 11;111 11'1
parlaments emocionants i abrandants, el comanuant accidental Cpl:111
Blanch, el comissari Mestres, i per últim el uel batalló. Ha finit l'aele :11111 )
quatre paraules de la paurina del batalló, una simpàtica sesgaiolenca.
Dissabte 23-4-38
Hem passat ja la primera nit a Borges Blanques, dormint en una casa que tro
bàrem deshabitaua, encara que moblada. Però hem tingut la pruuèrícia de no
tocar res en absolut, dormint en una petita glorieta que hi havia a l'entrada
de la casa. Al matí mateix han vingut l'amo de la casa, una bona i excel.lent
persona, i ens ha ofert la casa per a tot lo que sigui necessari. Tenim lo que
és més essencial per a poguer menjar bé: oli . Avui a la tarda, ha estat afusellat un xicot ue la nostra brigada i batalló, per robatori. És el primer acte que
dintre el meu batalló succeeix.
Diumenge 24-4-38
[... ] Avui sóc fet de cu iner, coent per dinar unes mongetes excel·lents. M'hàn
felicitat.
Dilluns 25-4-38
[... ] tenim tot lo suficient per poguer menjar bé. Hem tingut dugues noies
refugiades.
Dimecres 27-4-38
[... ] Ales 4 hem sortit de Borges, arribant a Sarroca a les 8 del vespre. Som ja
al front, tinguent a la ratlla de foc a pocs quilometres.
Divendres 29-4-38
[... ] hem passat a l'església del poble a fer el servei d'observació [... ] [des]
d'un montícul que està enclavat a les afores del poble, i que domina part del
terreny facciós, del que durant el uia hem sentit el paqueix i tebletejar de les
metralladores, i algun que altre dispar de l'artilleria, lo que ens uemostra en
la realitat que el poble de Sarroca no es troba molt allunyat del front. [...] Em
fa l'efecte que ens trobem molt enui nsats en vista a les altres línies de foc. [... ]
el correu m'ha portat una carta de Regincós d'en Ramon i la Leonor.
Dissabte 30-4-38
[... ] El matí s'ha repartit sabó (pagant 20 cts.) i una tovallola i a la tarda sóc
cobrat 300 pta. corresponent al mes que avui fineix.
Diumenge 1-5-38
Primer de Maig, festa uel Treball. Aquí com sempre l'hem celebrat visquent
un dia més ue guerra, i en termes generals aquÍ ha estat celebrat, parlo de
Sarroca, amb un desfile militar i un míting en el que han pres part distingides senyoretes vingudes exprofés de Barcelona, i el company Mestres. l ... ] Avui
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relativa activitat artillera per part nostra l... l sóc vist uellloc u'observació com
explotaven els obusos a una banua i l'altra uel riu, alguns al poble ue Seròs,
en pouer Jels facciosos. Avui sóc sabut que el tinent Monserrat ha estat nombrat tinent ajuJant uel Batalló. Me'n felicito.
Dilluns 2-5-38
[... l Avui hem fet possessió Je la casa que abans era rectoria, i que ara al ésser
ueixaua pel cos ue tren [... l que ha marxat al front, ha passat a mans nostres
i Jesprés Je limpiar-Ia completament ens hem instal·lat com ministres.
Dimarts 3-5-38
[... l per primera vegaua, J'ençà que formo part uel SI [Servei u'Investigaciól
hem tingut Je fer anar les campanes [... l per evitar un possible bombarJeig:
ha estat vist un avió facciós a l'horitzó. Hem tingut que uonar la senyal u'alarma. [... l Al cap ue 10 minuts ha estat Jonaua la senyal ue que tothom
poJia tornar als seus llocs. El que ha estat tocat ha sigut Berto.
Dimecres 4-5-38
[... l sóc vist amb el comunicat ue guerra que l'enemic [... l aquí a Montoliu
(nostre sector) ha intentar passar el riu sense èxit. Aquest vespre ha estat un
tant uivertit. S'ha fet bastant tabola cantant i recitant el company Sanchez, Je
Plana Major. [... l El servei Jel campanar [... l es farà a base Je Jugues hores
caua un, i u'aquesta forma queua establert per sempre.
Dijous 5-5-38
Amb en Soler "llarg" hem anat a passeig voltant bastant lluny Jel poble per
a veure si pouien Jivisar res u' importància Jel Segre, lloc que està la ratlla Je
foc, però hem tornat completament Jecebuts ja que res hem pogut esbrinar.
Divendres 6-5-38
[... l Aquesta tarua amb en Solé "llarg" hem anat a passeig arribant a l'estany
mateix que a poca Jistancia Jel front Je la Granja u'Escarpe es troba. Res ue
noticiable segons premsa. [... l Avui a la tarJa ha vingut en Monserrat, Reyes
i Sanchez, junt amb un brigaJa Je metrallaJores a visitar, com a curiositat,
el lloc Jel campanar en què tenim el nostre observatori. En Monserrat, tinent
ajuJant, ens ha promès que ens Jonaria uns anteojos per a vigilar el moviment Je l'enemic.
Dilluns 9-5-38
Avui reunió a Ginebra ue la Societat Je Nacions en la qual el ministre u'Estat,
en Alvarez Jel Vayo, uefensarà i Jenunciarà Javant el món l'ajuua uescaraJa
Jel feixisme i la raó que ens assisteix en la causa justa que Jefensem. Aquest
matí hem anat junt amb els uos Soler a collir faves i hem queuat com uns
emplastes, completament enfangats [... l en Martínez, el Sergent Jel S[erveil
J'Informació, nos ha Jit [... l que queJava uissolt el S. I. i que retornàvem tots
a les companyies [... l anant prèviament a parlar amb el comissari i tinent

comanJant perquè pogués anar a la primera secció a quin ll oc ( '~ IllIh" l 'li
Felip i JorJà i aixís sóc pogut anar amb ells i ja vivim tots junts II()\,:II1 1i '1II
[... l En Soler petit m'ha uut una carta Je casa, la que immeJiatallll'111 ~III
contestat. En ella m'expliquen lJuelcom Je la nostra rereguarJa, qUl' \l(' l'd :1
Jerament no m'ha Jonat molt bona impressió.
Dimecres 10-5-38
Avui per pril:lera vegaJa, sóc format novament amb l'antiga companyi:l, de
la que ara tormo part, anant a la instrucció J'orJre [... l i Jesprés, a les 11 ,
unes lliçons - per uns especialistes Je la guerra Je gasos- [... l. Ales 6, al local
Jel sinuicat, on, a la nostra companyia, ens ha estat donaJa una conferència,
a càrrec Jel jefe Jel Batalló i el comissari Je Batalló.
Dimecres 12-5-38
Res Je nou, al matí. Primer, instrucció Je 9 a 11 , prenent, amb un simulacre
J'atac, una cota. Després ens hem tingut que afaitar i arreglar perquè a la
tarua teníem que ésser revistats i Jesfilar uavant el ministre ¡l'ujo, criuant el
corresponent viva a la República.
Dijous 12-5-38
[... l Avui cap al tarJ hem anat a fer un exercici tàctic de tot el batalló. Ha
resultat bastant malament.
Divendres 13-5-38
Hem voltat tot el matí i part Je la tarua, anant Je ureta a esquerra, i amunt i
avall contínuament fins a les 5 Je la tarda, en què hem arribat aquí altra
volta, i 12 hores sense menjar res. Diuen que han estat unes maniobres Je
BrigaJa; jo, uient la veritat, no hi sóc entès res.
Dissabte 15-5-38
[... l Ha arribat correu, jo 110 sóc tingut cap carta i en quant a la premsa duu
que hem estat Jerrotats a la S. Je Nacions, al presentar l'Alvarez Jel Vayo una
proposició respecte a Espanya. [... l Jesprés J'haver sopat sóc anat a buscar
faves, que estan, per cert, molt buscaJes.
Dilluns 16-5-38
Avui ha plogut intensament Jurant tot el matí però no per això hem Jeixat
J'anar a l'església, a quin lloc ha estat Jonat un míting en honor a les Jones
que Jel Socors Roig Internacional han vingut a portar-nos tabac. [... l A la
tarua ha estat Jonat, en honor a les Jones uel Socors Roig, un ball, i fent al
mateix temps alguns números còmics.
Dimarts 17-5-38
[... l AI vespre, Jesprés ue sopar, concert amb guitarra i cant flamenc, a càrrec
Je companys.
Dimecres 18-5-38
[... l a la tarJa pluja a mitjan ue la instrucció, tinguent que plegar al matí,
però ens han fet anar a Jutxar.
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Dijous 19-5-38
[... l en quant a premsa, continua, segons diu, els forts atacs facciosos en
direcció a Castelló, brillantment contrastats per les nostres forces.
Dissabte 21-5-38
Avui al matí, a causa del mal temps - fa un vent molt fred-, no hem tingut
instrucció, i a la tarda se'ns ha donat la injecció antitífica.
Diumenge 22-5-38
Avui, quan encara era fosc, hem estat precipitadament cridats per l'enllaç
Picas, que preparéssim les nostres coses. [.] Hem format la companyia [ .. l i
carretera amunt, no parant fins a un quilòmetre del poble, en un petit
barranc. [... l Diuen que som aquí de forces de reserva, i que hem marxat del
poble pel perill a l'aviació. [... l Tots han parlat i insistit en que estem vivint
uns moments uecisius i que tenim que fer tot lo que sigui necessari i, si cal,
uonar fins i tot la nostra sang. Han estat aplaUllits. [... l Aquí corren rumors
ue que hem agafat això i allò altre, jo aquí no vull fer constar res fins a ésser
cosa certa. [... l Abans d'anar a dormir ens han repartit una bomba de mà per
indiviuu.
Dimarts 24-5-38
[... l Avui em sóc venut un caliquenyo per un pa.
Dimecres 25-5-38
[... l hem tingut repulsa del capità ue la companyia, perquè alguns de l'esmentaua s'han auormit i han fet taru a l'hora u'anar al barranc. [.. .l el tinent
ajuuant Monserrat ens llegí un telegrama que ens uonava compte que al sector ue Tremp havien agafat als facciosos S. Eomà u'Abella, un altre poble,
vàries cotes, i 3.000 baixes, entre el les 200 moros, i 750 presoners."
Dijous 26-5-38
Iniciant novament la marxa a les primeres hores uel nou jorn que neix -eren
les 12 1/2 ue la nit- , hem seguit tota la companyia, amb un silenci impressionant, i una no menys, també, impressionant fosca [... ] això ens fa pensar
si anem a atacar a n'algun lloc. Que no sigui el pont de Seròs, que hem sabut
que els facciosos estan uel costat nostre uel riu, i tenen tot el pont minat en
les uugues entt'aues [... l el comissari ens lla dirigit una arenga curta - amenitzada per un continu uisparar u'artilleria enemiga que segurament ha localitzat la nostra concentració, ja que tira contínuament uamunt nostre, i caua
vegada més a prop- , dient-nos en quatre paraules que uos batallons estan
assaltant les posicions enemigues, i que a les 4 les esmentaues posicions tenen
que ésser nostres per entregar-les al Govern de la Eepública. l efectivament
hem iniciat la marxa cap a les posicions per entrar en foc per primera vegaua en un atac, i uesprés d'un descans breu al peu u'una 10m a, hem iniciat

immeuiatament, amb el capità al front, l'assalt ue la posició que crèielll l'I';1
enemiga i que al peu u'ella hem trobat al comanuant i comissari que :11 11 11
grans crits'i gestos ens animaven perquè continuéssim en avant. I, efecliv;¡
ment, sense pensar en res ens hem ficat uintre la trinxera amb una plllj :!
intensa d'artilleria enemiga que ens batia en totes uireccions. [... l hem tingui
que orientar-nos novament per saber on se trobava l'enemic i barranc avall
seguiuament la nostra companyia amb uirecció a les posicions enemigues
u'enfront, en que companys de la 145 estaven ja atacant els parapets enemics.
La posició enemiga que teníem que assaltar està enlairaua en una muntanya
ue molt uifícil accés, i que per arribar-hi teníem que passar per una barrancaua enterament uominaua per l'enemic el que uisparant incessantment
sobre nostre ens feia casibé impossible arribar al lloc que teníem que reunirnos junt amb la companyia ue la 145 al peu mateix ue l'alambraua enemiga. Quan érem ja a mitjan barranc i el canoneig ue les nostres posicions esue~
venia una cosa infernal, un obús caigué enmig ue nosaltres, amb un grup
compacte que, corrent, intentàvem salvar el pas que, a uescobert ue l'enemic,
queuava abans u'arribar a la lama en què se registia l'enemic. Allí quedàrem
envoltats u'un fum recarregat ue fortor ue pólvora, i quan vaig alçar la vista
d' ajagut a terra estant, vaig veure que tots els amics res ultàrem il· lesos, però
allí terra mateix junt nostre queuaven alguns que gemegaven i passant la
vista per tots ells vaig veure primer ue tot, el cos inanimat i visiblement transfigurat del tinent de la nostra secció Irlès, que tenia el cap desfet completament, i l'Azaña, un xicot uel reemplaç del 39, ferit ue tres llocs diferents, i un
altre que també vaig veure que era ferit però que no puc recoruar qui era.
Aquestes foren les primeres baixes que la nostra companyia va sofrir, i sense
cap més baixa arribàrem al primer lloc ue lo que en pouríem dir primera
etapa del nostre atac, passant per uamunt nostre una veruauera pluja ue bales
ue tota mena. Després u'una breu paraua, que serví ue uescans pel nostre cansat cos, el capità nostre -a instàncies ue uos tinents ue la 145 que ja es trobaven allí i que ueien, ja, que era qüestió ue l'assalt- uemanà voluntaris per iniciar-lo i sortiren aproximauament uns 30 inuiviuus, quedant els restants
encarregats ue protegir l'assalt amb foc ue fusilleria. Així es feu amb el capità al front U'ells, i els tinents Eeyes i lvlagrans, però pesi que tiraren bombes
en quantitat, immeuiatament veiérem que l'assalt fracassava, i ells amb posició uifícil i efectivament per alguns que arribaren a grapes a la cresta ue la
loma que érem nosaltres, sabérem que molts moriren, amb veruader heroisme, ueixant-hi la viua el capità Palomeros, el tinent Eeyes, el tinent Magrans,
el sergents Sureua, lvloisès un de nou que teníem, i també Bargalló, i
Martínez, i els restants soluats i caporals, entre ells Castellví, Valls, etc., tots
ells ueixant la vida al peu de l'alambraua enemiga. Després vingueren les
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nostres hores amargues, fins a les 5 de la tarda, sofrint damunt nostre un
bombardeig en totes les formes amb artilleria, morters, i fins també bombes
de mà, i engrescant-se cada vegada nous tiroteigs que reportaven noves baixes. En un d'ells vaig veure caure al costat meu en Domingo, de ferides de
cap, i aixÍs en aquelles hores vàrem veure com escalonadament anaven
caient companys ferits i morts, per la metralla enemiga, al caure el barranc
els obusos, per cert amb molta precisió. Arribà per fi l'hora en que ens tinguérem que retirar novament a la base de partiua i, allí, amb una retirada bastant ordenada, recorreguérem aquells 5 o 6 metres que havíem lograt arrencar, passant però pel mateix lloc en que férem l'atac, i vaig tornar a veure al
tinent, ja completament transfigurat, al mi g uel camí, i altres que també es
trobaven allí morts, ja també feia estona. Vaig retornar a la trinxera ja completament abatut, i sense menjar res en tot el uia en absolut, i el primer que
vaig veure foren dos cadàvers més, un d'ells de l'Imperial, un altre sergent
nostre, i més amunt, ferit del cap molt gravement, i que morí al cap de poca
estona, un cabo de cornetes, que actuava de sergent, i que també, al poc,
morí. I aixÍs amb treballs arribàrem per fi a la trinxera d'evacuació, i en quin
lloc, després de varis contratemps que feien que no poguéssim tirar endavant
- degut a que primer era l'evacuament de ferits- , poguérem a la fi sortir d'aquell infern , bevent aigua d'una bassa, ja que no havia begut en tot el dia, i
alií vaig saber que en Jordà [estava] també ferit d'una cuixa, de coses de
metralla, però no de gravetat. Jo el vaig ajuuar a evacuar fins al primer lloc
de cura, a quin lloc, després de curar-lo, l'hem deixat, despedint-nos d'ell , ja
que marxa evacuat. [... ] quan ja començava a dormir-me, sóc estat cridat per
tenir carta de la xicota i Victòria (un bàlsam enmig d'un infern). [... ] En fi ,
resum ue la jorn aua: posició sense conquistar i baixes a la meva companyia:
35, entre ells el capità, tres tinents, set sergents, cabos i soldats en número de
dotze, entre morts i desapareguts; els restants, ferits.
Divendres 27-5-38

[... ] vaig arrapar-me a la camilla ajudant a l'evacuació de ferits i, després
d'uns quants viatges, l'últim que vaig fer fou ajudar a evacuar el capità
Monpean (quan jo era a Girona estava ue tinent a la Casa Recluta), que estava ferit del coll. [...] Vàrem anar amb en Renieblas, Felipe, Felip, Borrell (un
xicot del 39) i jo a descansar a sota unes pedres, i allí l'aigua que del cel plovia va fer-nos marxar abans. '" [...] Trobàrem companys de la nostra companyia i ens di gueren que el forriel de la companyia estava a buscar menj ar
i, sabent això, ens quedàrem allí en espera de tiberi. [... ] Amb els que uuien
menjar arribaren varis companys que crèiem feia hores que eren morts. Eren
el sergent Martínez, Bargalló, i soluats, entre ells, en CastellvÍ. En resum: un
total de 7 dels que iniciaren l'assalt al dia abans i que no havien retornat. Ens
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digueren que a la nit -eren les 10 d'allà-, s'escaparen, arrossegant-se selll]ll'\'
per terra.
Diumenge 29-5-38

Avui al matí, res de nou. A les primeres hores, però més tard, ha vingut ci
comissari del batalló (és el de metralladores, que actua de comissari interD i
preguntant a un xicot de la companyia com anava això, ell ha respost que
"molta gana", això ha destrempat a l'esmentat comissari que, amb una forma
no molt correcta, ens ha llançat quatre diatribes, [... ] quan se'n tornava, el
"Xato" estava cantant alguna cançoneta que portava un periòdic del front,
al·lusiva a la manca de tabac, i al sentir-la, el comissari va dir, un tant amoscat: "a mi chivitas no, cuando yo fume, tú fumaras", i Garcia (un xicot
d'Esc!anyà), va aixecar-se un tan ràpidament amb el diari a la mà, dient al
mateix temps que estaven cantant una cosa que portava la premsa [... ]la discussió ha passat per diferents fases, arribant al punt àlgid quan ha demanat
a tota la companyia en pes que contestés sí o no, al demanar ell si havia ofès
a ningú (el comissari) , però ningú ha contestat, lo que encara l'ha desconcertat més que mai. Per últim, ha marxat, prenent el nom de l'esmentat soluat [... ] [llavors] ens ha dirigit la paraula durant una estona bastant llarga
-que ha estat interrompuda
pel pas en crescut número de l'aviació facciosa,
diguent-nos, en sis tesis, que esperava cordura amb la llengua, i que respectéssim els camps i les collites, especialment - la verdadera economia del
poble- , [... ] i que espera que aquests pobles els conquistarem per la
República i no els apartarem, amb els nostres actes, del costat nostre. Ens ha
confirmat que avui tornàvem a Sarroca, i com que algú demanava tabac, ha
dit que mirava de complaure aquest gust però tinguent present que això no
té que debilitar la nostra moral, i [que] pensem que la República no produeix
tabac, que té que comprar-lo a l'estranger, i que sense divises no es troba
tabac, i l'or i les divises es necessiten més per comprar canons i armament,
per aixafar el feixisme. [... ] Sóc sabut [... ] que no anàvem a Sarroca, sinó de
reserva al front, i que retornàvem si fa o no fa al mateix lloc que acampàrem
abans d'entrar en foc. l aixís ha sigut encara que només diuen que serà per
un dia i veurem i que després retornarem a Sarroca.
Dilluns 30-5-38

[... ] al vespre hem sabut que teníem que anar a un altre lloc per no oferir
prou seguretat, ja que som visibles per l'enemic, som a mitja hora del front.
Dimarts 31-5-38

Ala nit, quan eren aproximadament la 1 de la nit, s'ha armat un fort tiroteig,
acompanyat de gran quantitat de morterassos, durant una mitja hora llarga.
No ha passat res, ni hem tingut que aixecar-nos. [...] Cap al tard, han format
la companyia per reorganitzar-la, i en llur reorganització m'ha tocat ésser
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caporal u'una esquaura ue la segona secció, segon pelotó. Per primera vegaua a la meva viua vaig a fer i actuar amb funció ue cabo.
Dijous 2-6-38

[... ) [Tenim) una fam gran, ja que amb treballs ens han uonat res per a menjar, solsament uns tres quarts ue cucharon per a uinar, i sopar ue mongetes.
Al vespre, quan ja havíem sopat, ha vingut una orure uel manuo uel batalló,
uemanant tres inuiviuus. [... ) Ha triat, el comissari Monferrés, als soluats
Rato, Cases i Feli pe, i com que aquest últim no ha volgut anar-hi hi sóc anat
jo per ell. Hem marxat immeuiatament cap a Torrebesses, a quin lloc anem
per fer un curs u'antigàs.
Dissabte 4-6-38

Avui hem començat el curs u'antigàs, al matí gimnàs i marxa atlètica amb
pràctiques ue careta; a la tarua, teòrica. [...) Em sembla que tinurem que estuuiar ue valent.
De diumenge 5-6-38 a diumenge 12-6-38

Hem passat una setmana més, una setmana u'estuui intensiu. Em sóc uestapat com a orauor i sóc, fins i tot, sigut felicitat pel professor. El comanuant ue
la brigaua uivenures va venir i, amb unes paraules que va uirigir-nos, va uirnos que ja érem ue xoc. I que estava orgullós uel nostre comportament al
pont ue Seròs.
Dilluns 13-6-38

sóc fet la meva feina, i mentres estava parlant amb en Serra, ue Torrent, elllol
que està al servei meteorològic ue Brigada [... ] sóc sabut que anem a prop de
Barcelona; això m'ha causat una gran alegria.. . però ha durat poc, ja que ha
vingut una altra contraorure i ha quedat això suspès.
Diumenge 26-6-38

[... ) hem sabut que el nostre batalló ha anat uestinat al sector ue la Granja
d'Escarp. [... ] Hem anat caminant fins a trobar el lloc de comanuament ue la
145 BM, que és la que rellevem, i allí hem esperat fins que ha vingut un
camió que ens ha portat cap a la Granja [d'Escarp]. Tots estem contents perquè anem al lloc que no és el que atacàrem uies enrere [...). Estem en un país
completament muntanyós. Al nostre peu mateix, a primer terme, Granja
d'Escarp; la conf1uència, a continuació, uel Segre i Cinca [ ..) i, al fons ue tot,
Fraga, amb el seu pont destruït i, en seu lloc, un ue fusta. [...) I, per fi, a la
llunyania, Lleida, en mans faccioses [... ] i, per fons a tot aquest immens panorama, les muntanyes uel Montsec i Balaguer, amb els nevats -encaraPirineus al fons. [... ] Fem front en extrem tranquil, i que jo em miro amb
relati va distància.
De dilluns 27-6-38 a dijous, 7-7-38

[... ] continuem els nostres treballs a l'observatori, [...). Com a nota més
important, el canvi del comanuant Blanch per un que no conec, un antic sergent, amb un gènit un tant recargolat.

[.. .) Avui ens havem examinat per escrit.

Divendres 8-7-38

De dimarts 14-6-38 a dijous 16-6-38

Avui sóc peruut en Felipe, de company, ja que passa destinat al mando uel
batalló, a ajudant u'en Serrano, en una paraula, a cuiuar-se de minar. Ho
lamento perquè peruo un bon company [.. .). Mentres estava ue guàruia a
l'observatori ha vingut en Borrell, l'escrivent de la primera companyia, perquè firmés el carnet u'iuentitat, com a pertanyent a l'exèrcit popular. En ella
sóc vist com la meva classificació era de cabo. Això em molesta u'una forma
gran.

[.. .) Durant aquests uies els facciosos han entrat a Castelló. Per aquí corren
rumors que anem al sector ue S. Ebre. Veurem.
Divendres 17-6-38

Sóc ja novament a la companyia, i sóc passat a la 3a secció.
De dissabte 18-6-38 a dimarts 21-6-38

Res ue nou al campament, esperant sempre el moment que ens uiguesssin
que anàvem novament al front.
De dimecres 22-6-38 a divendres 24-6-38

Som a Sarroca a quin lloc continuem bé el curset d'observació i informació,
cosa que em sembla m'entrarà molt fàcilment al cap. La nota més important
u'aquests uies u'estaua a Sarroca és que mengem u'una manera esplènuiua,
a Intenuència ue Brigaua, segurament que si aquesta.viua durés molts dies
m'engreixaria. Avui, uia 24, penso en Palamós, ja que era la seva festa (St.
Joan), i nosaltros hem celebrat fent verbena al carrer, con'eguent el principal
número a càrrec ue Renieblas, qui ha cantat unes aumirables cançonetes.

Diumenge 10-7-38

Res ue nou, en absolut. Molta calor i bastant mal ue ventre. En té la culpa la
fruita. [.. .] Ens hem fet confitura ue préssec. És molt bona.
Dilluns 11-7-38

[...] Avui, aniversari ue la meva presentació a Girona per incorporar-me, fa un
any.
De dijous 14-7-38 a dilluns 18-7-38

Res en absolut; complerta calma en tots sentits i molta i molta calor.
Dimarts 19-7-38

Dissabte 25-6-38
[... ) Al matí, a classe, i cap al castell ue Sarroca a ter pràctica ue telemetro. Allí

[... ] El calor continua apretant. Aniversari ue l'aixecament feixista. Dos anys
justos ue guerra. Sant uel pare.
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Dimecres 20-7-38

Avui, Santa Margariua, festa major ue Palafrugell; passant el uia ajagut a la
barraca i pensant sempre en reco rus passats. Tornarem a veure Palafrugel l i
un altre Santa Margariua?
Divendres 22 -7-38

[... l Avui he rebut carta ue la Llúcia i paquet, amb esparuenyes. Això va bé,
que bona falta m'estaven fent.
Dissabte 23-7-38

Continua sovint amb insistència el rumor que ens relleven. Serà veritat? N'hi
ha que parlen ue que anem a Olot, a Valls, Manresa. Em sembla que anem
massa ue pressa.
Dimarts 26-7-38

Tornem novament a les jornaues ue gran activitat guerrera, les nostres forces
han iniciat una ofensiva ue gran envergauura a la ribera ue l' Ebre. I, oficialment, se sap que hem agafat Flix i Ribarroja, i alguns pobles més. [... l Avui
em sóc fet uonar la injecció antitífica.
Dimecres 27-7-38

Continua amb insistència l'ofensiva uel govern [...l havent arribant noves que
hem fet 3.000 presoners i que estem a prop ue Caspe. [... l Veiem uel cim u'un
turó com la nostra artilleria uispara sobre les posicions faccioses ue l'Ebre al
lloc ue Mequinensa, uurant tot el uia, [.. l continua també l'ofensiva facciosa
a Llevant i Extremauura [.. .l això s'anima quelcom, peruent aquella monotonia.

comentaris ue premsa- u'uns 50 o 70 vols ue bombarueig, els portats a cap
pels nacionalistes.
Diumenge 31-7-38

[... l La premsa uiu que hem continuat l'avenç, trobant ja molta registència.
Hem agafat un tren ue material. L'aviació enemiga actua incessantment a la
nostra rereguarua.
Dilluns 1-8-38

Avui a la matinaua [ .. l uormíem al peu ue l'observatori, per culpa ue les
puces que no ens ueixen viure a la xavola [... l. Durant tota la nit, a l'oest ue
les nostres posicions, a l'altra banua uel Cinca, i a Mequinensa i Granja
u' Escarpe, l'enemic ha emplaçat una bateria uel10 o 15 1/2 que, amb intervals ue 5 minuts rellotge a mà, uisparava una canonaua. Menys mal que tirava fora uel nostre sector. [... ] l a la tarua, per 15 trimotors ue gran bombarueig, han sigut uurament castigaues les nostres posicions que tenim al S. ue
Mequinensa, a l'altra banua uel riu. Era impressionant ue veure les fortes
explosions [quel han sembrat la muntanya ue bombes i les grans columnes
ue fum. [... l Fins i to't vèiem la flama que uesprenien al petar contra el terra.
Dimarts 2-8-38

[... l Ala nit, com ue costum, bastant ue sarau al sector ue l'Ebre.

Dijous 28-7-38

[.. .l L'aviació estava contínuament al uamunt nostre Jurant tot el uia en viatges ue bombarueig [.. ,J. En Felip m'ha vingut a veure i li surten molts grans
per tot el cos.
Divendres 29-7-38

Avui ha continuat l'evolució ue l'aviació facciosa sense interrupció uurant tot
el matí, en que feren un intensíssim bombarueig, no molt [lluny] uellloc que
som [.. .l el Borrell m'ha vingut a pagar 320 pta. [quel cobro com a cabo - jo
sense sabel~ne res en absolut- oEns fan prenure la vacuna contra el paluuisme.
Dissabte 30-7-38

Ha començat el uia amb la mateixa perspectiva uels altres anteriors: artilleria
a primeres hores, l'aviació més taru, i ja no ha ueixat ue passar i bombaruejaI' tot el uia [...l [Ahir hi hagué unl bombarueig a Tarragona, que ha costat
l'enfonsament ue 60 cases, i un nombre no classificat, encara, ue víctimes.
Reus també sofrí els efectes ue l'aviació franquista, i uóna un total -amb
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Dibuix de Tamariu, realitzat des del front de guerra i enviat a la Llúcia,
recordant un diumenge d'agost de 1935 (Fons de lluís Ros i Medir, AMP)

lluís Ros i Llúcia Saballs (Fons de lluís Ros i Medir, AMP)
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Espoletes fabricades en els tallers
mecànics de Palafrugell durant la
Guerra Civil (Puignau, peça cedida
per Salvador Puig, AMP)
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Trinxera de l'exè.·ci l
de la República a
Mediana, lloc on va
estar destacat Lluís
Ros entre el desembre de 1937 i el
març de 1938
(Col·lecció Francesc
Torres Parals, AMP)

Construcció d'una xavola darrere la loma del Manicomi (Osca),
l'any 1936. A l'esquerra, Francesc Torres Parals (Col·lecció Francesc
Torres Parals, AMP)

Milicians de Palafrugell prop d'Osca, el 5 de gener de 1937, el dia abans
d'iniciar un atac. D'esquerra a dreta: Josep Planas Hostench, Miquel
Planas i Francesc Torras Parals (Col-lecció Francesc Torres Parals, AMP)

8elchite. Vista de la desolació produïda pels efectes de la Guerra Civil,
visible encara l'any 1978, data de la imatge. Ros visità el lloc el desembre
de 1937 i anotà al seu diari que es tractava d'un poble "destruït de socarel" (Col·lecció Francesc Torres Parals, AMP)
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Retrat de Ros fet per un
company de files aficionat
al dibuix. Ros en digué
que "sembla que falta
quelcom per ésser
igual a la meva persona"
(desembre de 1937) (Fons
de Lluís Ros i Medir, AMP)

Nou retrat, aquesta vegada fet
per ell mateix davant un mirallet
de campanya, que esmenava la
manca de versemblança
de l'anterior (gener de 1938)
(Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)
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Dibuix de Ros que il·lustra com la màquina d'afaitar treballava de
valent entre els soldats (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)

! j..-

"Croquis o imatge del meu xalet o trinxera", fet per Ros a petició de la seva
família (febrer de 1938) (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)
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Dibuix de Lluís Ros
que féu arribar a la
Llúcia amb motiu
del seu sant, el 12
de desembre de
1937 (Fons de Lluís
Ros i Medir, AMP)

DISCIPLINA!
SACRIFICIOI'
SILENCIO!
Esta es n uestra consign a
Consigna impresa al paper de carta que es facilitava als soldats
republicans (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)

Dibuix del cadell,
fill de la gossa
Libertaria, que Ros
adoptà quan es
trobava a Mediana,
el gener de 1938
(Fons de Lluís Ros i
Medir,AMP)
Sobre amb l'adreça del domicili familiar, escrita en lletres decorades
(maig de 1938) (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)

Sobre on
s'observa el segell
de la censura
militar republicana, amb estrella
de cinc puntes, i
l'ús de la denominació "camarada" que Ros aplica al seu propi
pare (desembre
de 1937) (Fons de
Lluís Ros i Medir,
AMP)

Lletres decorades amb motiu del primer any de la incorporació a
files de Lluís Ros (Fons de Lluís Ros i Medir, AMP)
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Apèndixs

Pel·lícules projectades a Palafrugell esmentades
a "El meu diari" (30-10-1932 a 25-1-19332

Inventari del fons de Lluís Ros i Medir
de l'Arxiu Municipal de Palafrugell ,,,
1. Dietaris
U. "El meu diari" (de 27-10-1932 a 01-02-1933)

1.2. Diari del front (de 04-12-1937 a 02-08-1938)
2. Correspondència
2.1. Correspondència del servei militar a Maó. Destinatària: Llúcia
Saballs (de 12-05-1933 a 18-01-1934).
2.2. Correspondència de guerra. 144 Brigada Mixta, 44 Divisió, 4t
Batalló, 2a Companyia (Mediana). Destinataris: pares i Llúcia
Saballs (de 08-12-1937 a 14-01-1938).
2.3. Corresponuència de guerra. 144 B.M., 44 D., 576 B., 2a c., base
7 C-C., núm. 12. Destinataris: pares i Llúcia ·Saballs (de
15-01-1938 a 15-04-1938)
2.4. Correspondència de guerra. 144 B.M. , 44 D., 576 B., Servei
d'Informació (Plana Major), base 7 C-C, núm. 12; i base 8 C-C,
núm. 12. Destinataris: pares i Llúcia Saballs (de 16-04-1938 a
09-05-1938).
2.5. Correspondència de guerra. 144 B.M., 44 D., 576 B., la c., base
8 C-C, núm. 12. Destinataris: pares i Llúcia Saballs (de
10-05-1938 a 26-06-1938)
2.6. Correspondència de guerra. 144 B.M., 44 D , 576 B., Servei
d'Informació (Plana Major), base 8 C-C, núm. 12; i base Túria,
3 C-C, núm. 12. Destinataris: pares i Llúcia Saballs (de
27-06-1938 a 11-01-1939).
3. Documentació militar i política (d'01-08-1932 a 06-1941).

Inventari realitzat per Jordi Gaitx Moltó
Setembre de 2004
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Títol

Data projecció

!JOl'

[Sense títol]

41

17-01-1933

I: "

[Sense títol]

' .I

25-01-1933

e"

13-12-1932

e

A Través del Amazonas
Al compas del 3 por 4 q;

29-12-1932

Alegría de Hungría

26-12-1932

e

Anny y Los Carteros (d'Anny Ondra)

28-11-1932

F

Bajo el cielo de Cuba

09-01-1933

F

Beau Ideal

06-12-1932

C

Bésame olra vez

06-11-1932

F

(de Buster Keaton "Pamplinas")

16-01-1933

F

Cheri-Bibi (d'Ernest Vilches)

30-11-1932

C

Capitan de corbeta

08-01-1933

F

Cimarrón

16-11-1932

C

Desamparado

13-11-1932

F

Don ¡uan Diploma/ica

14-11-1932

F

El congreso se divierle
El Millón (de René Clair)

24-01-1933

C

14-12-1932

C

El Rebelde
Érase una vez un vals <x

06-11-1932

C

Gongoríla

06-11-1932

F

Humillada
fndeseable (per Lisa Landi)

07-12-1932

e

12-12-1932

F

La AzaFia

04-12-1932

F

iG

Calles de Nueva York
47

01-01-1933

La chica de MontjJarnasse

08-12-1932

La Divorciada

28-12-1932

Labios Sellados

25-12-1932

e
e
e

Las cas/igadoras de Broadway
No No Nanetle ' 9

05-12-1932

F

30-10-1932

F
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Noches de Viena
Ofro yo

18-12-1932

F

19-12-1932

F

11-12-1932

F

22-01-1933

F

20-12-1932

C

30-10-1932

F

Si fitera rico

26-12-1932

F

Siliados en la Montaña

15-01-1933

F

Su última noche (espanyola,
d'Ernest Vilches)\'

30-10-1932

C

Un cbico encantador (francesa)

27-12- 1932

F

Un reportaje sensacional

15-11 -1932

C

Una bora cantiga

23-01 -1933

F

Vidas opuestas

29-1 1-1932

C

Viva la Libertad

06-11-1932

C

Wu Li Ghang (d'Ernest Vilches)"

27-11-1932

F

Papa por a:/ición
Prohibida
Romy
Sargento Grichna

\0

Palafrugellencs morts als fronts d'Aragó i de l'Est durant la
Guerra Civil
Morts als fronts d'Aragó abans de l'estada de Lluís Ros 0936 - 1937) 53
?-8-1936 Pérez Giménez
Antoni
Siétamo (Osca)
Enric
Hospital militar d'Apiés (Osca)
06-01-1937 Coll Armengol
22-02-1937 Coll Vial
Serafí
Terol
Tardienta (Osca)
13-04-193 Farrerons Vera
Joan
?-04-1937 Català Viadés
Ermita Santa Quitèria (Osca)
Josep
Santa Quitèria (Osca)
?-04-1937 Gàlvez Brugués
Antoni
Dídac
Santa Quitèria (Osca)
?-04-1937 Rocas Comte
Manuel
Front de Terol
19-11-1937 Avellí Puig
Fuentes de Ebro (Saragossa)
07-12-1937 Escalé Fontclara
Josep
Salvi
Front d'Aragó (sector Osca)
?-?-1937 Gou Vilahur
?-?-1937 Mercader Dalmau Leònides Sector de l'Ebre (Saragossa)
Miquel
Front d'Aragó (sector Osca)
?-?-1937 Planes Torres
Morts als fronts d'Aragó i ue l'Est uurant l'estaua de Lluís Ros (gener - juliol 12382
Marull Plaja
Terol
02-01-1938
Joan
Bosé Sadurní
Marcel·1í Terol
18-01 -1938
12-03-1938 Vinyas Joaquim Terol
Serra Regincós
Lluís
Alcal:í de la Selva (Terol)
20-03-1938
(Osca)
21-03-1938 Matas Cantenys
Joan
17-04-1938 Clara Margenot Bonaventura Terol
Esteva Oliu
Lluís
Front de l'Ebre
30-06-1938
Altres morts als fronts d'Aragó i de l'Est (sense data - 1238 en general)
Basac Cabarrocas Pere
Terol
Borràs Barceló
Front d'Aragó
Joan
Coll Figueres
Joan (can Salvi de l'Oli) Alcanyís (Terol)
Miró Roig
Terol
Joan
Vert Armengol
Belchite (Saragossa)
Joan
Jofra
Erra
Pere
sector
de l'Ebre
1938
Lleida
1938 Llenas Josep
Felip
Front de l'Ebre
1938 Maiol Vila
Front de l'Ebre
Lluís
1938 Parera Vergés
Ernest
Lleida
1938 RibotFront del Segre
1938 Sevillano Albert
Front del Segre
1938 Zafont Gràcia
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Notes
I Els xufancs són un ti pus de crancs, també llits be rn at~ ermitans, que s'empraven com
a esquer.

També dit Bepes.

2

A Palafrugell i en altres poblacions, per Tots Sants, era habitual representar El
Tenorio. Hi apareixia, per exemple, en Juli Colom, cosí de la mare de Ros, que és mencionat al diari del front (entrevista a Miquel Ros, 22-09-2004).

3

• Escriptor nord-americà (Zanesville, Ohio 1875 - Altadena 1939) que, al llarg de la
seva vida, escrigué uns seixanta llibres d'aventures de l'Oest dels EUA. Amb la seva producció aconseguí fer del western un gènere d'entreteniment, venent -en vida- 15
milions d'exemplars de les seves obres. Arribà a ser l'escriptor nord-americà més conegut després de la Primera Guerra Mundial. La novel·la, aquí citada, Hasta et última
hombl'e, presentava la colonització de l'Oest com un procés farcit de lluites, vessament
de sang i morts.
5

Bolet petit i negre, també dit negl'ito (entrevista a Miquel Ros, 22-09-2004).

Bonida era - i és- el paratge annex a la riera del mateix nom que separa el terme de
Palafrugell dels de Torrent i Regencós.

G

En Pepito Virgili era el futur cunyat de Lluís Ros, és a dir, el marit de la germana de
la Llúcia (entrevista a Miquel 11.05,22-09-2004)

aliances amb la CNT. Aquest sector constituí el partit d'Extrema Izquierda Federal,
com a escissió del PRDl~ mentre que l'altre s'aniria incorporant a ERC. Veli 11 a també
fou regidor a l'Ajuntament de Barcelona pel Partit Federal i candidat dels grups
d'Esquerra Agrària a la circumscripció electoral de la Bisbal. Vegeu: MOLAs, Isidre
(ed.).Op. cit., 2000, pàg. 279; MOLAS, Isidre. Op. cit., 2004, pàg. 4-8; Baix-Empordà,
núm. 1198 (6-11-1932)
'" Líder republicà valencià que havia militat a la Unión Republicana de Nicoliís
Salmerón i que s'havia oposat a destacats republicans com Blasco Ibiíñez o Lerroux.
17 Es refereix a Josep Sagrera Coromin as, alcalde; Joan Rodríguez Juanola, tèrcer tinent
d'alcalde, i Martí Jordi Frigola, polític d'ERC que seria alcalde després de les eleccions
municipals de 1934 Ros torna a mencionar Rodríguez al diari del front (7-12-1937),
com a president de la Unió Republicana d'Esquerra de Palafru gell.
18 El dia 25, un cop coneguts els resultats electorals per la premsa, Lluís Ros s'entreté
a anotar, al llarg de tres pàgines del seu diari, tots els vots obtinguts per cada candidat elegit diputat.

19 A banda del que diu Ros, el 14 d'octubre de 1932 el periòdic Ara (núm. 91) anunciava que el seu "amic particular" Sebastià Corredor havia declinat l'honor de fi gurar
entre els candidats del BOC a les primeres eleccions autonòmiques catalanes, en les
quals el [lartit comunista obtingué, a Palafrugell, 400 vots, i quedà en segon lloc, després d'ERC.

7

' La Victòria era la filla d'en Pepito Virgili (entrevista a Miquel Ros, 22-09-2004) .
En efecte, Platon era el fill d'un altre Platon, un vell amic de la família de Ros. El
nen acabaria essent un dels darrers camàlics de Palafrugell (entrevista a Miquel Ros,
22-09-2004)

9

En Juanito i la Carmelita eren amics dels pares d'en Lluís. El seu fill era en Pere
(entrevista a Miquel Ros, 22-09-2004).

10

Tibau era un veí de l'hort de Ros que tenia vaques i que, per tant, podia proporcionar fems (entrevista a Miquel Ros, 22-09-2004).
11

12 Artemi A
iguader i Miró (Reus 1889 - Mèxic 1946) era membre d'ERC i germà de
Jaume (Reus 1882 - Mèxic 1943), polític republicà més conegut en aquells moments
per ser l'alcalde de Barcelona. Per la seva banda, Àngel Samblancat i Vilanova (G raus,
Ribagorça 1885 - Mèxic 1963) era periodista i havia destacat com a escriptor revolucionari i defensor de posicions republicanes radicals i anarquitzants. Milità en el Partit
Republicà Radi cal, tot i que, el 1931, seria diputat a Corts per ERC.

II Pocs mesos més tard, el partit catalanista i de dretes fundat el 1901 passaria a denominar-se Lliga Catalana.

Desconeixem què contenien aquests paquets però, pel testimoni del palafru gellenc
Dídac Ortiz, sabell1 de primera mà que l'exèrcit republicà, l'abril de 1938, demanava
als seus soldats "una manta, un vas, un plat i una cantimplora, tot d'alumini, la qual
cosa era difícil de trobar [.. .l. Bon començament per esbrinar a quina mena d'exèrcit
anàvem a raure que no tenien res del més necessari per equipar un soldat". Vegeu:
"Dues històries de la guerra", Op. cit. , 2005, pàg. 2-9.
20

21

Els CRIM eren 19 en tot Espanya: 13 a la zona centre-sud, i 6 més a Catalunya.

" De fet, els comunicats de guerra de l'exèrcit republicà registren, el dia 8, "un ataque
enemigo contra posiciones del sector de Mediana" que va haver de ser rebutjat.
Probablement Trias va presenciar aquests combats després d'uns dies d'inactivitat a la
zona. Vegeu: Pm'les o/zciales de guerra, 1936-1939, vol. fI. Ejército de la República.
Madrid: San Martín, 1978, pàg. 460.
El terme paridera s'utilitza, al diari , pel de paridora, és a dir, "el lloc del corral on
parien els animals, especialment les ovelles".

23

2' En relació amb els comentaris de Ros sobre l'artilleria republicana, Ortiz escriu al
seu diari, un cop fou fet presoner de les tropes franquistes: "nosaltres sempre criticàvem la nostra artilleria perquè crèiem que no existia.. . Però carai, també sabien fe r
ma!!". Vegeu: "Dues històries de la guerra", Op. cit., 2005, pàg. 2-9.

li Velilla havia estat un dels dirigents de les Joventuts de Barcelona del PRDF i del
Círculo Republicano Federal del Distrito V. Encapçalava un sector proper a la tendència representada per Barriobero, és a dir, la més esquerrana i partidària d'establir

25 En efecte, el dia 22 de gener, els avions nacionals descarregaren les seves bombes
sobre l'edifici de l'Ajuntament i la plaça del mercat, objectius que no eren, doncs, precisament militars, i es cobraren, fon amentalment, víctimes civils. En aquella ocasió hi
moriren 12 guixolencs, però fins llavors ja hi havia hagut 14 víctimes, resul tat dels J3
bombardeigs anteri ors, la qual cosa confirmava Sant Feliu de Guíxols com una de les
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14

Ros es refereix a Joan Anton Pella. Vegeu la nota 111 de la pàgina 89.

poblacions catalanes més castigaues, uesprés ue Barcelona, '[¡lrragona, Lleiua, Reus i
Mollet. Vegeu: jIMÉNEZ, Àngel. "Els bombarueigs a Sant Feliu ue Guíxols Jurant la
Guerra Civil (1936-1939)", uins Revista de Girona, núm. 105, 1983, pàg. 345-355.
26 Chantemps era el presiuent uel govern ue Front Popular Francès. Havia acceuit al
càrrec el juny de 1937, després ue la caiguua uel socialista Léon Blum . Vege u:
http://wwwsocialisti.com/sito/centro socialisti btl.html [Consulta: 2-9-2005].

L'intens moviment es uevia al fet que les tropes rebels havien iniciat "la ofensiva que
venía preparanuo uesue que concluyó la batalla ue 'Ierue!" -es ueia en els comunicats
republicans-, havent obtingut alguns èxits a FuelllJetouos, per exemple, població propera a Mediana. Vegeu: Op. cit., 1978, pàg. 498.

27

28

Sigles ue la Defensa Especial contra Aeronaves.

Era impossible d'arribar a Belchite amb garanties. El comunicat de guerra republicà reconeixia que les tropes franquistes havien aconseguit "profundizar mas su avance", ocupant la població esmentaua i Couo. Segons el comunicat uels nacionals, uos
columnes ue les seves havien avançat en uirecció a Meuiana, i havien ocupat aquesta
població i la ue Rouén, havien penetrat 8 quilòmetres i havien uesfet el front al llarg
de 40 quilòmetres més. Lluís Ros, uoncs, era a poquíssims quilòmetres uel front.
Vegeu: Op. cit. , 1977, pàg. 273 i 499
29

30 0 rtiz també ensopegà amb les Brigaues Internacionals, unes "tropes de xoc [... ] creaues amb gent iuealista ue tot el món", just abans ue l'inici ue les operacions de l'Ebre.
Vegeu: "Dues històries ue la guerra", OjJ. cil., 2005, pàg. 2-9.
El comunicat nacional esmentava l'existència, entre les forces republicanes, ue "grupos uesorientauos que empujauos por nuestras fuerzas se van entreganuo". Op. Ci!.,
1977, pàg. 274. L'opció que Ros i altres es van arribar a plantejar, però, era la fugiua
cap a la rereguarua, sense pensar, en cap moment, a entregar-se.

.1I

El comunicat republicà ratifica les impressions ue Ros sobre l'aviació: "Ias tropas
facciosas operan bajo el auxilio ue enormes masas ue aviones, que efectúan bombarueos casi constantes". Op. cit~, 1977, pàg. 500. Els nacionals, per la seva banua, ueien
haver ocupat La Azaila. Op. cit., 1977, pàg. 273.

L'aeròurom ue Celrà resu ltà inuemne. El uiari ue Lluís Ros, en canvi, no es fa ressò uel
més mortífer bombarueig sobre Girona uel uia 20, que causà onze morts i uiversos
ferits. Vegeu : CI.ARA, josep. "Girona sota les bombes (1936-1939) ", uins Revista de
Girona, núm. 105, 19S3, pàg. 331-344
" Per contra, el comunicat de guerra franqu ista Jeia que tots els atacs republicans
havien estat refusats, i que hi havia hagut 375 morts i 796 presoners. Op. cit., 1977,
pàg. 300
\9 Segons M
ezquiua, el temporal u'aigua, iniciat a les sis ue la tarua, féu impracticable
la zona ue combat i posà punt i fin al als combats ue Balaguer i Seròs. Vegeu: MEZQUIDA
GENÉ, Luis María. Op. cit., 1972, pàg. 11 2- 116.
;¡, Aquest fons està uirectament relacionat amb la col·lecció ue fotografies ue Lluís Ros
ue l'Arxiu Municipal ue Palafrugell (segle XX), integraua per 12 un itats uocumentals
simples, amb els números ue registre uel 8980 al 8991.
41

"Una revista ue l'incenui uel Sigle ue Barcelona".

" F: Centre Fraternal.
'.3

"Una ue complement uel "Farts-Vest""

" C: Cercle Mercanti I.
iS

"Un rejJrise u'una opereta molt bonica [...] a benefici uels empleats".

" "Una ue les operetes que s'han vist a Palafrugell u'ençà que fan cine seriós, interpretaua per la Lupe Vélez, que té una veu formosíssima, i Laurence Tibett, el famós
"barítono", cantant ue la Ópera ue Nueva York".
Es tractava d'un film rouat a Califòrnia, el gener-febrer ue 1931, en castellà, anterior
a la ve rsió en anglès, segons inuica Antoni Ferrer i Gallego.

.l7

48

"Opereta bastant entretinguda, però no pas pel nom que té".

32

L'aviació franquista bombardejà tres vegaues aquesta població. Op. cit. , 1977,
pàg. 504.

3.\

L'enemic havia ocupat Bujaraloz a última hora uel uia 25 i prosseguia la seva
marxa, per la qual cosa Ros i els seus es retiraren fins a Mequinensa. Tornaven a ser
molt a prop ue les posicions enemigues. Op. cit. , 1977, pàg. 506.

l4

Sembla, però, que, posteriorment, el comanuament ue la 44 Divisió s'havia trasllaJat a Aspa, al suu ue Lleida, tal com relata Murià. Vegeu: MURIÀ,]osep M. Op. cit., 200 1,
pàg. 69-73

l5

'" Segons Ortiz, el Campesino i Líster eren "un parell de comanuaments republicans
que també tenien fama ue criminals", com les tropes enemigues ue La Legió11. Vegeu:
"Dues històries ue la guerra", Op. cit., 2005, pàg. 2-9.

" "Una opereta, més revista que opereta".
;o

"Un urama bastant passauo r"

1i Malgrat que Ros assenyala que era una pel·lícula "espanyola", es tractava u'un u'aquells films que es rouaven a Califòrnia. Auiferència ue Cberi-Bibi, aquesta fou l'única versió euitaua, segons inuica Antoni Ferrer i Gallego.

Cal fer el mateix comentari que per a Su última nocbe, segons Antoni Ferrer i
Gallego.

12

15 Les dades u'aquest apèndix s'han extret ue: OLIVA I LI.ollENS, jorJi. El cost bumà de
la Guerra Civil a les comarques gironines: combatents morts i víctimes del material bèf.lic abandonat. Gi rona: El Punt - Hennes Comunicacions, 1999, pàg. 75-76.
\1 Probablement caldria afegir a aquesta llista el nom u'Emili Moner Roca, ue Can
Panxa, mort en lloc i uata uesconeguts, segons Oliva (1999, pàg. 75-76), però que apareix al uiari u'Ortiz com a víctima ue la batalla uel Merengue, prop ue Cubells, el maig
de 1938. Vegeu: "Dues històries ue la guerra", OjJ. cit., 2005, pàg. 2-9.

" El uia 14, els bombarueigs ue Girona, Celrà, Vinaròs, Burriana i Torreblanca van fer
algunes víctimes - tres u'elles ue Girona-, tot i no aconseguir cap objectiu militar.
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Altres títols publicats

Sigles
ACR: Acció Catalana Republicana
AHDB: Arxiu Històric ue la Di¡lUtació ue Barcelona
AMCPA: Arxiu Mu nicipal ue Castell-Platja u'Aro
AMP' Arxiu Municipal ue Palafrugell
AMSFG: Arxiu Municipal ue Sant Feliu ue Guíxols
AMTM: Arxiu Montserrat Tarrauellas Macià
ANC: Arxiu Nacional ue Catalunya
BM: Brigaua Mixta
BOC: Bloc Obrer i Camperol

Prat, Enric; Vila, Pep. Notes i dietaris de /(/
família Fina (1561 - 1878). 1998
Ales Notes i dietaris de la jàm¡]ia Fina (J561-1878)
trobem una tria uel material memorialístic que els
hereus actuals u'aquesta família han uonat a l'Arxiu
Municipal ue Palafrugell. Hi uestaca el uietari ue
.Joaquim Fina (1817-1895), testimoni ue la viua u'un
hisenuat palaJrugellenc uurant la segona meitat del
segle XIX, uominaua [ler l'oci (la caça, la [lesca, el
menjar) i l'observació constant uel temps.

CEDA: Confeueración Española ue Derechas Autónomas
CENU: Consell ue l'Escola Nova Unificaua
CNT: Confeueració Nacional uel Treball
CRIM: Centre de Reclutament, Instrucció i Mob ili tzació
DECA: Defensa Especial Contra Aeronaves
ERC: Esquerra Repub li cana ue Catalunya
EUA: Estats Units u'Amèrica
FAI: Feueració Anarquista Ibèrica
FC: Futbol Club
FET y ue las JONS: Falange Española Trauicionalista y ue las Juntas ue Ofensiva
Nacional Sinuicalista

Grau, Dolors. Memòries d'Irene Rocas
(1861-1910). 1999
Les Memòries d 'f1'ene Raem; (J861-191O) és l'euició
uel [lrimer volum uels uietaris u'una uona excepcional. Irene Rocas (Llofri u 1861 - Castelar - Buenos
Ai res 1947) va uesenvolupar una intensa activ itat
cultural i va estuui ar el folklore i la llengua em[loruanesa. En aquest manuscrit, ceuit pels seus familiars
a l'Arxiu Munici[lal ue Palafrugell, Irene ens ofereix
un a crònica ue la viua quotiuiana i uels esueveniments històrics viscuts en el canvi ue segle.

FNEC: Feueració Nacional u'Estuuiants ue Catalunya
PCC: Partit Comunista de Catalunya
PCE: Partit Comunista Espanyol
POUM: Partit Obrer u'Unificació Marxista
PRDF: Partit Republicà Democràtic Feueral
PSOE: Partit Socialista Obrer Espanyol
PSUC: Partit Socialista Unificat ue Catalunya
SI: Servei u'Investigació
SIM: Servei u'Infonnació Mili tar
UGT: Unió General ue Treballauors
URE: Unió Republicana u'Esquerra

170

Bonal, Carme. El receptari de l'Elvira
"C01'reu".2000
Elvira Ferrer, una ue les millors cuineres locals, era
membre ue la burgesia ta[lera palafrugell en ca; Ics
seves receptes, conservaues en el fons Roig Ferrcr uc
l'Arxiu Munici[lal ue Palafrugell, recullen un a tradi
ció culinària familiar u'arrel local enriquida illlIh
influències foranes. El receptari ue l'Elvira "Correli'
equilibra trauició i innovació en una è[lOGI u'esplcn
uor ue la inuústria uel suro, una inuústria en con!;lc
te [lermanent amb l'exterior, i ens aporta un;1 visi(\
nova i enriquiuora ue la cuina ue Palafrugel l.

Matas, Josep. Prat, Enric. Vila, Pep. Les

cartes de les.famílies Roger i Rosés. 2002

o,,, .,••..
f.".r.,\,·

Aquest volu m conté un estudi sobre la família Roger,
apotecaris de Palafru gell , i sobre la família Rosés,
apotecaris i hisendats de Girona, i l'euició u'una tria
del seu epistolari , centraua en les relacions amb els
seus familiars i administrauors de Palafru gell principalment durant la primera meitat uel segle XIX.
Aquestes cartes ens ofereixen un panorama ue la vida
familiar i econòmica d'una família benestant i uels
seus empleats (auministrauors, masovers, cri ats), i
aporten moltes dades de la viua quotidiana i dels fets
més notables de la història uel Palafru gell de l'època.
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G'uf.r:ols. (fillera7'ls Clrf/II /(e ,((),,! '
Angelats, Rosa; Vila, Pep. Refinnys i dites jJojJular's de Llo/riu, recollides per frene Rocas. 2004
L'amor per la parla popular va dur Irene Rocas a fer
la replega d'aquest tresor de saviesa que són refranys,
dites, adagis, penjaments, locucions i frases fetes, sentències uiverses que expressen el sentir de tota una
comunitat, que donen caràcter i color a un iuioma.
El refranyer i les dites populars de Llofriu són un
mostrari ue l'herència cultural i lingüística de moltes
generacions d'homes i uones que vivien a L10friu
però també a Calella, a Ermeuàs, a la vila i més enllà
ue Palafrugell: a Mont-ras, a Pals, a Begur... en uefi nitiva, a l'Empordanet.

i d'elJotuci6 /l7'vell/a 2(02), lla
coorui nat l' 'ui I

Recarregui bis/à,.I '

del seu centenari
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Guíxols, 2004) i ha pub il ':11 1I1 1l 1
trentena u'articles . A '11I:ill1 H'111
treballa u'arxiver a l'Ajlll1l :1I1H'1I1
ue Santa Cristina u'Am I II III
Diputació ue Barccloll:1.
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