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La Guerra Civil i l’inici de 
la repressió franquista a Alella.

75 anys després
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QUÈ ET PORTA A ESTABLIR-TE PEL TEU COMPTE?
Estava molt contenta de la meva etapa d’educadora, però 
em vaig adonar que tenia moltes ganes de retrobar-me 
amb la psicologia i vaig decidir ampliar la meva formació 
en aquest camp. 

I VAS POSAR-TE A ESTUDIAR DE NOU?
I de valent! Vaig fer dos màsters de dos anys a la Funda-
ció Vidal i Barraquer, a Barcelona. Un de Psicopatologia 
Clínica i l’altre de Psicoteràpia Psicoanalítica. Són títols 
de la Universitat Ramon Llull. Durant aquell període, a 
més, vaig iniciar la meva col·laboració amb la Fundació 
Sanitària Sant Pere Claver, on encara col·laboro, al depar-
tament de Salut Mental. 

I, UN COP COMPLETADA LA TEVA FORMACIÓ, 
ERA EL MOMENT D’OBRIR EL TEU DESPATX?
De fet, la formació no s’acaba mai. Segueixo estudiant i 
segueixo fent un treball psicoanalític personal. És a dir, que 
jo també sóc pacient! Penso que, per poder fer bé la meva 
feina, és bàsic que em conegui molt bé a mi mateixa. Un 
psicòleg ha de tenir en compte que les vivències pròpies no 
poden interferir en la relació amb el pacient. A més a més, 
haver passat per l’experiència de ser pacient m’ajuda a 
posar-me en el lloc de l’altre i entendre com es pot sentir.

I COM POTS AJUDAR ELS TEUS PACIENTS?
Els adults, amb la paraula. Els nens, a través del joc i el 
dibuix. Però, en qualsevol cas, la persona que necessita 
suport psicològic és aquella que pateix. Aquella persona 
que esdevé conscient que està patint i que necessita 
ajuda, és la que té a l’abast deixar-se ajudar per un 
professional. Un cop el pacient és a casa, parlant amb 
ell, coneixent-lo, tractant d’entendre’l, el puc ajudar que 
ell entengui què és el que li està passant i el perquè; i, 
aleshores, donar-li eines per aconseguir suportar aquest 
patiment i que se senti millor. 

I COM LA FAS AQUESTA FEINA?
M’assessoro, consulto els meus col·legues, comparteixo les 
meves impressions. Quatre ulls veuen més que dos i sem-
pre és útil posar en comú amb altres professionals les difi-
cultats amb que et trobes. De fet, i parlant de professionals, 
no només treballo amb altres psicòlegs, sinó que també em 
relaciono amb els professionals de la salut i l’ensenyament 
d’Alella. És com una mena de treball en xarxa en el qual 
l’objectiu comú és sempre el benefici del pacient. 

ÉS A TRAVÉS DE LES ESCOLES QUE T’ARRIBEN 
ELS NENS?
Sovint sí. Quan una criatura té dificultats en les relacions 
socials, en els aprenentatges, o en l’adquisició o mante-
niment d’hàbits, sovint amaga un problema psicològic. 
És important deixar-se aconsellar pels mestres de llars 
d’infants i escoles: ells són professionals i de seguida 
detecten quan hi ha un problema. 

QUÈ T’APORTA LA TEVA FEINA?
Relacionar-me amb les persones des d’un altre punt de 
vista, entendre-les amb l’objectiu de poder-les ajudar. 
M’ho passo molt bé fent la meva feina. Ho trobo inte-
ressant alhora que difícil, cosa que fa que sigui com un 
desafiament que em motiva. 

ARA, A MÉS DE TREBALLAR AL TEU DESPATX 
D’ALELLA, TAMBÉ ESTÀS AL MASNOU, OI?
Sí, col·laboro amb l’Imma Bosch, una masnovina que viu 
a Alella i que ha muntat un centre al carrer Sant Miquel, al 
Masnou. Ella és infermera i acupuntora i, amb ella, a més 
de jo, hi ha un fisioterapeuta i una logopeda. 

PUBLIREPORTATGE

La Cristina Fontanella va néixer a Alella fa 40 anys. És llicenciada en Psico-
logia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Educadora Social. Després 
d’un bon nombre d’anys treballant amb nens, joves i adults en situació 
de risc, persones amb disminució psíquica i persones amb intel·ligència 
límit, fa un any que va decidir muntar el seu propi despatx a casa seva, 
al barri de Can Sors, per poder oferir la millor atenció als seus pacients. 

Psicòloga - Psicoterapeuta

Carrer del Molí, 3 - 08328 Alella
Tel. 627 620 655 - cristinafontanella@gmail.com

Cristina Fontanella Mateu

El despatx de la 
Cristina és a tocar 
del nou Parc del 
Tricentenari, al barri 
de Can Sors
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PRIMERA PLANA

EDITORIAL
Coberta 
Sergi Bancells és l’autor d’aquesta coberta 
que il·lustra uns temps foscos de la nostra 
història amb fotos inèdites fins el moment

Guerra Civil 
08 Soldats d’Alella a la Guerra Civil

11 La mort al front de Terol

18 En memòria de Perich, Galbany, 
 Vidal i Pujadas

24 Lluís Marcó: de la farmàcia d’Alella
  a la direcció dels serveis de 
 farmàcia militar de l’Exèrcit Popular

Cultura 
29 Per Sant Jordi... contes contra 
 la guerra 

30 Llapis de colors i paper per 
 a la mainada de la República

L’especial Sant Jordi
Tradicionalment, la revista  sortia cinc cops 
a l’any i, quan hi havia eleccions municipals 
fèiem un número més, gratuït. Per diversos mo-
tius, quan fèiem les sis edicions ens hi sentíem 
còmodes i vàrem decidir que, en els anys en què 
no hi hagués comicis, faríem un especial Sant 
Jordi. I així ho hem fet en els darrers dos anys.

Cerquem les arrels
Fa més d’un any, per tal de commemorar que 
enguany s’esdevé el setanta-cinc aniversari 
de l’acabament de la Guerra Civil, el col·lectiu 
d’historiadors locals Cerquem les arrels, ens va 
proposar de publicar a cada número un article al 
voltant d’aquesta temàtica. El nostre compromís 
també comprenia que al final, en esdevenir-se 
l’aniversari, publicaríem un dossier més complet.
Per això, en els darrers números d’aquesta re-
vista hem publicat la sèrie ‘Els anys tràgics’. A 
l’hora de confeccionar aquest dossier, se’ns va 
ocórrer que, si hi dedicàvem l’especial de Sant 
Jordi, quedaria un monogràfic amb caràcter pro-
pi, d’acord amb la importància bibliogràfica i la 
solemnitat dels seus continguts.

La revista Alella i la recuperació 
de la normalitat
Vint anys després de l’acabament de la Guerra, 
una colla d’alellencs s’emparà en l’Associació 
Cristiana d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola 
Pia per aconseguir la proesa de crear un butlletí 
en català, que de seguida evolucionà cap a la 
revista Alella. Fou una publicació pionera perquè 
tornava a emprar la nostra llengua. És clar que, 
en aquell primer moment, els continguts eren 
limitats, gairebé només contenia assumptes re-
ligiosos i no hi escrivia cap dona. Tanmateix, la 
llavor estava sembrada i les temàtiques es van 
anar eixamplant. Sempre ens agrada explicar que 
seguint les pàgines de la revista Alella es pot veu-
re l’evolució del país: l’Assemblea de Catalunya, 
el retorn d’en Tarradellas, les primeres eleccions 
democràtiques, els Jocs Olímpics, i en l’actualitat, 
l’anhel independentista i l’Assemblea Nacional 
Catalana, per citar només unes quantes fites.

La revista Alella també ha contribuït a resta-
blir la memòria local. En la progressiva ampliació 

de temes, hi ha dos moments concrets que van 
significar un pas endavant, ja que fins aleshores 
eren tabú: els dossiers dedicats a Francesc Ferrer i 
Guardia i, sobretot, el número que recuperava la 
figura de l’alcalde republicà Antoni Pujadas Nirell.

La Guerra Civil
Som conscients que abordar aquest període de 
la nostra història és delicat. Va ser una guerra,  
va haver-hi morts i es van cometre molts disba-
rats. Malgrat tot, passats setanta-cinc anys, se 
n’ha de poder parlar. Sabem que hi haurà algun 
lector que se sentirà incòmode i que es remourà 
alguna vella ferida. Ens sap greu, no és la finalitat 
d’aquesta publicació.

La repressió franquista
El que acabem de dir sobre la Guerra Civil, ser-
veix també per als temps que van venir a conti-
nuació. A Alella, quatre veïns van pagar amb la 
vida l’escarment que els vencedors van imposar 
als vençuts. Calia poder-ne parlar algun dia des-
apassionadament. Ho fem en aquest número.

No existeix, de moment, cap inventari ni se 
n’ha fet cap estudi, però a Alella van ser bas-
tants més els veïns que també foren detinguts, 
majoritàriament caps de casa. Ens consta que 
molts d’ells compliren la condemna a València. 
Progressivament amnistiats, van acabar complint 
entre cinc i deu anys de presó. Tan de bo algun 
dia els historiadors ho puguin investigar.

Existeixen dos capítols més que també me-
reixerien el seu propi estudi, un el dels alellencs 
que van haver d’emprendre el camí de l’exili; 
i l’altre, el de la vida quotidiana de la resta de 
veïns que els va tocar viure una llarga postguerra 
plena de privacions, misèria i gana. Aquell am-
bient feixuc ha quedat en la memòria dels qui, 
poc o molt, ho vam viure i ara recordem com 
uns anys grisos.

A les guerres tothom hi perd, fins i tot els 
vencedors. Malgrat que va haver-hi catalans a 
tots dos bàndols, Catalunya com a país va perdre 
aquella guerra. Alella tampoc no va sortir-ne 
indemne i el preu que li va tocar pagar també 
va ser molt alt.

Ramon Ruiz. Director

Necessitem la vostra col·laboració per a l’estudi dels comba-
tents alellencs. Qualsevol persona que vulgui explicar la his-
tòria d’algun dels seus familiars o tingui fotografies, cartes o 
documents diversos, preguem que contacti amb nosaltres a:

cerquemlesarrels@gmail.com

revista.alella@gmail.com

Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Hort de la rectoria s/n

Cerquem les Arrels
Plaça de l’Església, 1B

Cerquem les arrels convida els lectors de la revista Alella a l’acte en 
memòria dels alellencs represaliats pel franquisme, que tindrà lloc el 
proper dissabte 7 de juny al matí al passeig de Sant Josep de Calas-
sanç, al davant de Can Boquet. En aquest, totes les entitats que ho 
desitgin, podran fer la seva aportació a una càpsula del temps que 
es tancarà per no tornar a ser oberta fins d’aquí a 25 anys. Aquest 
serà l’espai físic de memòria de tots aquells alellencs i alellenques 
que van patir durant el conflicte. L’acte servirà de tret de sortida de 
l’exposició sobre la Guerra Civil que acollirà l’antiga escola Fabra. 

alella
Revista independent d’informació local

Edita
ASSOCIACIÓ CULTURAL REVISTA ALELLA
Eduard Serra i Güell, 2 - 08328 Alella
revista.alella@gmail.com - www.revistaalella.cat
Fax 93 540 07 28

Director: Ramon Ruiz Bruy
Sots-director: Eudald Serra
Redactor en cap: Òscar Pallarès

Coordinació: Cerquem les arrels
Han col·laborat en l’elaboració d’aquest 
número: Jordi Albaladejo, Ramon Anglada, 
Sergi Bancells i Josep Font

Publicitat: Òscar Pallarès (Tel. 654 40 40 43)
Subscripcions: www.revistaalella.cat/subscripcio
Correcció: Aïda Estrada
Disseny gràfic i maquetació: Josep Puig
Producció: RRB
Impressió: Comgràfic

Dipòsit legal: B-24.950-62

Amb el suport de:

Departament de la Presidència

Alella

La revista Alella no es responsabilitza necessàriament 
de les opinions que continguin els articles signats.
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Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella
Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

Nova carta del restaurant
Menú laborable a 15€
Menú gourmet a 25€
Menú maridatge DO Alella a 30€
Menú degustació ànec a 35€
Menú de grups a partir de 35€

PACKS ROMÀNTICS, TARIFES 
D’EMPRESA…

NOVA CARTA CHILLOUT 
AMB GINTÒNICS, TAULES, TAPES...
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GUERRA CIVIL

JOSEP FONT
75 anys després de finalitzar la Guerra Civil, 
no existia fins ara cap estudi sobre els des-
tins i les trajectòries dels soldats alellencs 
que varen anar al front. Per primera vegada, 
doncs, exposem els resultats d’una primera 
anàlisi de les dades localitzades a l’Arxiu 
Municipal d’Alella.

La gran majoria d’alellencs van anar a 
la guerra per força, quan van ser cridades 
les seves respectives lleves. Alguns, per no 
ser aptes per al servei, es van lliurar de ser 
enquadrats a files, i altres, uns quants joves, 
van fugir o van romandre amagats. Tots van 

ser enrolats a l’Exèrcit Popular de la Repú-
blica, tret d’aquell mosso a qui la insurrecció 
l’havia agafat fent la “mili” en territori dels 
“nacionals” o d’algun que havia aconseguit 
fugir a l’altre bàndol. A Alella coneixem el 
cas de l’Antoni Bruy Puig, de la lleva del 
36, que va servir exclusivament al bàndol 
nacional. Durant la guerra, molts dels que 
havien estat fets presoners o que s’havien 
“passat”, també van acabar sent enrolats a 
les tropes franquistes. Passar-se no sem-
pre era sinònim de feixista. N’hi havia, és 
clar, que es passaven per convicció, però en 
moltes ocasions, especialment en moments 

d’ofensives, era fruït de la desesperació. A 
l’Exèrcit Popular les condicions van ser ge-
neralment molt pitjors que en el Nacional. 
Especialment des de l’any 1938, quan els 
soldats republicans situats a primera línia 
aguantaven una pluja constant d’obusos 
mentre romanien quasi abandonats a les 
trinxeres, amb un fusell i dues granades. 
Passar-se va ser tant freqüent que, a pri-
mers d’estiu del 38, les ordres eren disparar 
a mansalva a qualsevol intent de deserció. 

Durant els primers mesos de la guerra 
les forces republicanes estaven formades 
majoritàriament per voluntaris. Era l’etapa 

Abans d’incorporar-se a l’exèrcit els nous soldats realitzaven una  instrucció breu i rudimentària a diferents punts de la població com el camp de futbol.

Soldats d’Alella 
a la Guerra Civil

Alellencs als fronts de guerra

ALELLA RECULL D’IMATGES 
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de les milícies, de la guerra i de la revolució. 
Militarment, en el cas de Catalunya, les for-
ces voluntàries van permetre desmantellar 
l’adhesió de les casernes a l’”Alzamiento” i 
van constituir la línia defensiva al mig d’Ara-
gó per contenir l’avanç dels nacionals. Des-
prés, la inoperància militar i les trifulgues 
polítiques van motivar la militarització pro-
gressiva de les milícies, primer a Madrid i 
després a la resta de fronts. Els Fets de Maig 
de Barcelona de l’any 37, van ser el cop final 
per als més reticents a la militarització, que 
aleshores ja estava ben encarrilada. D’Ale-
lla sabem que va marxar voluntàriament al 
front des del setembre de 1936, en Joan Vi-
ves Andreu, que va arribar a ser sergent de 
la 35ª Brigada Mixta, constituïda a Madrid i 
destinada la resta de la guerra a Guadalaja-
ra. En Manel Cagigós, nat l’any 1900, també 
va ser voluntari, destinat al cos de carrabi-
ners. I també van enrolar-se a les milícies 
en Francesc Hernández Mateo, nat el 1902, 
i en Josep Esteba Justribó, jove nascut el 
1916; ambdós morts pels volts de març del 
37. Justament va ser a partir de mitjans de 
març de 1937 que es va prohibir l’enrolament 
voluntari de les lleves joves, que immediata-
ment varen ser mobilitzades.

Primer els joves: Madrid, Guadalajara, 
Terol i Aragó
Les primeres lleves incorporades al front 
van ser les que estaven fent el servei militar 
aleshores, les del 34 i del 35, molts soldats de 
les quals s’havien acabat de llicenciar. Pos-
teriorment, la incorporació de lleves va ser 
successiva i estretament relacionada amb 
els esdeveniments bèl·lics, especialment 
la Batalla de Terol (desembre 1937-febrer 
1938), l’Ofensiva d’Aragó (març-abril 1938) 
i la Batalla de l’Ebre (juliol-novembre 1938).

A part de les dues primeres lleves, fins a 
l’anomenada Batalla de Terol, l’any 1937 es 
va ordenar-hi la incorporació de 5 noves: la 
del 36 (març), les del 33 i 32 (juny), la del 37 
(agost) i la del 30 (setembre). Aquestes ja 
es van enquadrar en la nova organització 
de l’exèrcit republicà, fonamentada en les 
noves Brigades Mixtes, unitats que suposa-
dament havien de ser força independents. 
Tres brigades constituïen generalment una 
Divisió tradicional, gran unitat militar que 
va acabar sent la realment operativa. 

A Madrid hi va ser destinat en Pere Ven-
tejo (1ª Divisió), fins al final de la guerra. 
També inicialment a Madrid i després pas-
sant per la majoria de fronts, hi va anar en 
Jaume Cortès, que estava a les ordres del 
famós Líster (11ª Divisió).

Ens consta que de la lleva del 34 molts 
joves d’Alella van ser enviats a Guadalaja-
ra, al Front del Centre. La majoria van ser 
adscrits a la 33ª Divisió, que cobria la zona 
entre Cifuentes i les serres de l’“Alto Tajo”. 

Hi varen ser destinats una colla de nois: 
l’Antoni Armengol, en Joan Corderoura, en 
Francesc Fulladosa, en Bernat Piqueras i 
en Joan Tarrés. Tots van passar la guerra en 
aquell sector fins la rendició de les tropes a 
finals de març de 1939. També a Guadala-
jara, en una zona propera, hi va anar a pa-
rar en Jaume Font (12ª Divisió, 90ª Brigada 
Mixta), destinat a una secció de cavalleria.

Al front de Terol s’hi va destinar l’Esta-
nislau Sans (64ª Divisió), que va desertar 
a finals de gener de 1938 quan la batalla ja 
estava perduda. També a Terol, al sector 
d’Alfambra i Sierra Palomera, hi van anar a 
parar en Josep Font Pujol, en Miquel Puja-
des (39ª Divisió) i en Josep Mª Pareras (42ª 
Divisió). En Miquel Pujades estava en una 
companyia d’enginyers (sapadors) que, pro-
bablement després, va ser destinada a Cata-
lunya. Propers a Terol i després al Front de 
Llevant hi van estar en Ramón Araez (70ª 
Divisió), en Ricard Prat (28ª, a la 125ª Bri-
gada, l’antiga Columna Durruti) i en Valentí 
Busquets (48ª Divisió).

Però la majoria d’aquells primers quin-
tos van anar al Front d’Aragó, el més proper. 
A l’extrem sud, en terres de Terol, tocant 

als que estaven a l’Alfambra, hi van desti-
nar en Miquel Bassas i en Joan Perich (30ª 
Divisió, 131ª Brigada Mixta, part de l’antiga 
Columna Macià Companys). La seva Divisió 
cobria el front entre Montalbán i Moyuela. 
Més amunt hi havia l’Antoni Figueras Ferrer 
i en Josep Figueras Marata (XIVª Brigada 
Internacional), els dos de la lleva del 30, els 
quals van defensar el sector de Casp i des-

prés van ser destinats a la Batalla de l’Ebre. 
L’any següent, el 8 de novembre, a l’Ebre, en 
Josep Figueras es va passar per la coneguda 
Venta de les Camposines, on avui hi ha un 
memorial. També de la lleva del 30, i sent 
dels darrers en defensar Casp, era en Joan 
Esmarat (XVª Internacional), que després 
també va anar a l’Ebre. L’Esmarat es va pas-
sar el 23 de setembre de 1938 per la Serra 
de Cavalls.

Els germans Josep i Jaume Homs Amat 
i també en Joan Pòlit (44ª Divisió, 143ª Bri-
gada Mixta) van ser destinats al sector de 
Fuentes de Ebro. En Pòlit hi va morir el 17 
de setembre de 1937 i el seu cos es va poder 
recuperar, retornant les seves pertinences a 
la família. Els germans Homs possiblement 
van ser afusellats per desertors. Els docu-
ments apunten que eren pròfugs i ens consta 
que aquell octubre van ser citats a declarar 
al Jutjat d’Instrucció de la Brigada, a Azaila. 
En aquella zona també hi havia l’Amadeu 
Jornada. Als Monegros hi van estar l’Anto-
ni Alsina i en Jacint Vilaplana (32ª Divisió), 
després retirats al Segre, i en Valentí Bella-
vista (44ª Divisió, 149ª Brigada) a qui van 
fer presoner el 24 de març de 1938. A Osca 

hi havia l’Ignasi Guarda, en Miquel Cortada 
i en Josep Galbany (27ª Divisió, 124ª Briga-
da). Als dos darrers, enquadrats al mateix 
batalló, els van donar per desapareguts en 
els combats de finals d’agost a Zuera. Pro-
bablement els van fer presoners. Almenys 
sabem que en Miquel Cortada, després, ha-
via estat en un Batalló de Treballadors de 
l’Exèrcit Nacional. 

El biberó Antoni Lara acampat amb un company a la platja del Masnou.
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Més a munt, als Pirineus, hi van enviar en 
Josep Guàrdia i en Josep Estrada (43ª Di-
visió), destinats a la unitat famosa per la 
resistència en l’anomenada Bolsa de Bielsa. 
En Josep Estrada hi va morir i en Guàrdia, 
després, probablement va patir la Batalla 
de l’Ebre, on va ser destinada més tard la 
Divisió.

Alguns d’aquests primers joves no van 
anar a primera línia, com l’Antoni Bellido 
i en Josep Xicola, destinats al Cos de Tren 
(transports), i altres com en Joaquim No-
guera, que va fer serveis auxiliars a la ca-
serna de Lepanto, situat a la Gran Via de 
Barcelona.

Després els minyons: l’Ofensiva d’Aragó 
i l’Ofensiva de Llevant
Al novembre i desembre de 1937, l’exèrcit va 
cridar les lleves del 38 i del 39, que no van 
ser immediatament enviades al front, sinó 
que van estar diverses setmanes en cen-
tres d’instrucció. Aquell hivern esdevenia 
la terrible Batalla de Terol, fervent victòria 
inicial de la República i finalment fracàs 
estrepitós. La derrota es pot considerar 
l’inici de la pèrdua de la guerra per part de 
la República. L’enorme quantitat de baixes 
ocasionada per la batalla i per les gèlides 
temperatures, va motivar que aquella nova 
fornada de catalans de 20 anys que estava 
fent instrucció es destinés principalment a 
reorganitzar les malmeses divisions que hi 
havien participat. 

A l’Exèrcit de l’Est hi va ser destinat en 
Jaume Xarrié (44ª Divisió, 145ª Brigada), 
que cobria el sector del Segre i després el 
de l’Ebre; i en Francesc Sabaté (72ª Divisió, 
213ª Brigada) va ser destinat a terres arago-
neses, on es reorganitzava la seva Brigada, 

desfeta a Terol i l’Alfambra, abans d’anar 
també cap a l’Ebre. 

A l’Exèrcit de Llevant hi van anar la res-
ta, dels quals ens consten dades. Tots van 
ser enquadrats a la 39ª Divisió, on encara 
hi havia en Josep Font, unitat que el 17 de 
gener de 1938 havia estat destrossada als 
turons que obrien Terol als franquistes. Al-
tres quintos del Maresme van ser destinats 
a la mateixa Divisió. D’Alella hi van anar 
en Joan Pi Vidal, l’Antoni Pijoan, l’Antoni 
Sabaté, l’Alfons Pujades i en Miquel Flò. 
Els quatre primers van ser destinats a la 
22ª Brigada Mixta, i en Miquel Flò a la 64ª, 
just al mateix batalló d’en Font. Tots van pa-
tir el pitjor de la guerra entre els mesos de 
maig i juny. Bombardejos, indefensió, fam, 
set i desesperació. Els cinc nous minyons 
van ser donats oficialment per desapareguts 
entre finals de maig i juny, comunicant-ho a 
les respectives famílies. En realitat havien 
estat fets presos o s’havien passat. En Jo-
sep Font finalment va desaparèixer en un 
atac fulminant juntament amb més de 130 
companys.

Més tard, els biberons: les Batalles del 
Segre i de l’Ebre
En els mesos de març i abril de 1938 l’Ofen-
siva d’Aragó va significar la ruptura estre-
pitosa de les línies defensives catalanes al 
Front d’Aragó, l’ocupació feixista de part 
de les terres de Lleida i la divisió de la Re-
pública en dos territoris, arribant els naci-
onals a Castelló. Es van formar aleshores 
les noves línies del Segre i l’Ebre. Enfront 
aquell daltabaix, en aquells dos mesos van 
ser cridades fins a 5 noves lleves: les del 29 
i 40 (març), i les de 28 i 41 (Lleva del Biberó) 
i la del 27 (abril). 

L’Agustí Pidemunt, de la lleva del 29, va ser 
l’únic que, dels que en sabem el destí, va ser 
enviat fora de Catalunya. Per casualitat, la 
seva brigada, la 81ª, destinada a la defensa 
de costes, havia quedat en territori català 
quan es va partir la República. Després, 
amb vaixell, va ser enviada a reforçar Cas-
telló i, finalment, destinada a Extremadura, 
on va romandre fins al final de la guerra. 
En Pidemunt, que era caporal, va presentar 
rendició el 28 de març de 1939.

La resta d’allencs d’aquelles noves lleves 
van ser enquadrats al nou Exèrcit de l’Ebre, 
als Fronts del Segre i de l’Ebre. Al Segre hi 
va anar en Miquel Gurt (16ª Divisió, Cos de 
Tren), després també al sector nord de la 
Batalla de l’Ebre, i en Josep Galbany Oli-
veras (30ª Divisió, 153ª Brigada), situada a 
Vilanova de la Barca, on va ser ferit de mort 
al setembre. En els dos fronts hi va estar en 
Josep Clua (27ª Divisió), de la lleva del 28, 
que va aguantar fins al final. A la mateixa 
unitat, també van ser destinats els biberons 
Salvador Verdú i en Josep Vila, morts pos-
siblement per pròfugs, i en Joan Pericas, 
que va desaparèixer en la retirada de gener 
del 39. A la Batalla de l’Ebre també hi van 
estar, amb la 3ª Divisió, els alellencs Domè-
nech Guardiola, Joan Pujol i Josep Casals, 
tots de la lleva del 29, els quals van patir les 
ofensives d’un i l’altre bàndol a la Fatarella 
i Vilalba dels Arcs. 

Més sort van tenir tota un colla desti-
nats a cossos de transports: en Josep Go-
mis, en Josep Brutau, en Josep Colomer, en 
Manel Vallorbina, en Feliu Mateu i en Josep 
Rovira. La majoria d’aquests van creuar la 
frontera per França i al cap de quinze dies 
tornaven a entrar per Irún o Hendaya. D’al-
tra banda, en Josep Gispert va anar destinat 
a una bateria de defensa de costes i en Jo-
sep Bernades Fiol a treballs auxiliars a la 
Caserna de Lepanto. 

Encara abans i durant la Batalla de 
l’Ebre van ser cridades noves lleves: la del 
25 i 26 (juny), 24 i 23 (setembre, Lleva del 
Sac). Alguns de les lleves del 25 i 26 van 
participar plenament a la Batalla de l’Ebre: 
l’Andreu Muñoz (XVª Internacional), al 
sector de Gandesa; i participant en les fa-
moses operacions de les serres de Pàndols 
i de Cavalls, tot un grup d’allencs: en Jo-
sep Blanch, en Bartomeu Molas, en Manel 
Pijoan (43ª Divisió), en Feliu Ventejo (46ª 
Divisió) i en Francesc Casals (55ª Divisió). 
En canvi, en Joan Casas, en Joan Giralt i 
en Josep Mayoles van ser destinats a ba-
tallons de fortificació. Finalment, la gran 
majoria dels de les lleves del 24 i del 23 van 
ser destinats també a fortificacions o ser-
veis auxiliars. I encara en darrer lloc, hi ha 
constància que una colla d’homes d’Alella, 
fins a la lleva de 1919, va participar també 
en obres de fortificació.

Combatents republicans en una posició avançada prop de Terol.
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I al final, els que no van tornar 
(i el que sí)
El número exacte dels alellencs morts en 
el front és encara avui incert. La xifra que 
sempre s’ha exposat correspon a la impres-
cindible llista amb fotografia inclosa que va 
realitzar en Cebrià Prat, on hi consten 40 
alellencs considerats morts. La revisió de 
Jaume Amat a Alella (1931-1940): repúbli-

ca, guerra civil i primer franquisme, feta 
a través de la consulta de la documentació 
municipal, no va modificar aquest llistat. 
Però a aquests 40 cal sumar-hi com a mí-
nim en Josep Font Pujol, cas que particu-
larment hem estudiat i que estranyament 
no havia estat inclòs, malgrat haver-hi tan-
ta o més documentació que dels altres, que 
en molts casos és inexistent. Així doncs, 
n’hi ha, com a mínim, 41. 

Però encara cal contrastar la relació 
de tots els joves quintats i la recerca dels 
casos dubtosos, que poden fer augmentar 
lleugerament aquesta xifra. Per exemple, 
en la revisió feta amb data de 27 de juny de 
1940 pel Centro de Reclutamiento, Movi-

lización y Reserva de tots els mossos de 
quintes que havien combatut, les del 23 al 
41, hi apareixen 85 homes dels quals “se 
ignora el domicilio actual”. Entre aquests, 
només hi ha 23 dels 40 morts llistats per 
Cebrià Prat. Els altres 17 no apareixen. La 
confusió entre documents és molta. De 
molts dels morts no hi ha cap document. 
I la majoria no han estat mai inscrits en el 
Registre Civil, ni en el d’Alella ni possible-
ment en el de cap altre municipi. 

També cal tenir en compte que, en la 
documentació de l’època, molts dels que 
van ser abatuts consten com a desapare-
guts. I és que “desaparecido” senzillament 
volia dir que es presumia la mort del com-
batent, però no se’n podia donar fe. Com 
és evident, després de l’atac i avanç de les 
tropes nacionals, ningú de l’Exèrcit Repu-
blicà anava a l’altre bàndol a confirmar el 
nom dels possibles minyons caiguts. Els 
casos realment certificats generalment 
acostumen a ser dels anys 36 i 37, dels jo-
ves que havien estat abatuts en els habitu-
als tirotejos entre trinxeres o en les petites 
escaramusses d’aleshores. Aquests, morts 
en terreny propi o en terra de ningú, eren 
recuperats i enterrats pels companys. A 
partir de 1938 recuperar els minyons morts 
era pràcticament impossible. La majoria 
romanen encara en les muntanyes, en 
fosses desconegudes i en les pròpies trin-
xeres, on eren ràpidament enterrats per 
l’enemic per evitar infeccions. Amnistia In-
ternacional i l’ONU calculen que a España 
encara hi ha uns 114.000 desapareguts de 
la Guerra Civil. 

Per contra, també hi ha l’altra cara de 
la moneda: molts dels considerats desa-

pareguts no havien estat morts, sinó fets 
presoners o s’havien passat aprofitant el 
desconcert d’un atac. La meitat dels 21 
expedients per cobrar els subsidis de de-
funció iniciats l’any 1938 a Alella, eren de 
minyons que, per gran alegria de les seves 
famílies, l’any 39 o el 40 havien tornat. I 
és que la guerra no va ser en cap cas igual 
per tothom.

En quant al número d’alellencs que van 
servir a la guerra, aquesta primera anàli-
si apunta que prop de 300 van ser cridats 
a files, xifra que representa al voltant del 
18% dels 1.652 habitants que tenia Alella 
l’any 1936. Eren els joves de les 19 lleves 
cridades fins a mitjan gener de 1939, els 
homes que a finals del 1938 tenien o hau-
rien complert entre 18 i 37 anys. A mitjan 

gener de 1939, a la desesperada, encara es 
va arribar a cridar les lleves del 22 al 17 
i, fins i tot, també als minyons de la lleva 
del 42 que aquell primer trimestre farien 18 
anys, però aquestes darreres ordres en la 
majoria de casos ja no van ser complertes: 
les tropes nacionals estaven a tocar de Bar-
celona. D’altra banda, a partir del maig del 
38 també es van reclutar diverses quintes 
d’homes d’oficis del ram de la construcció, 
per a treballs de fortificació. Amb aquesta 
finalitat, el Govern de la Generalitat va ar-
ribar a ordenar la incorporació per a finals 
del gener del 39 dels que tenien 44 i 45 anys. 
Així doncs, abans de la l’ocupació de Bar-
celona, el total d’alellencs que havien estat 
oficialment mobilitzats, sobre el paper, va 
arribar als 400 homes. 

Número d’abril de 1937 de la revista Avant, dels Laboratoris del Nord d’Espanya del Masnou, on es 
lloa el sacrifici dels soldats republicans.
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JOSEP FONT
La recerca de soldats morts o 
desapareguts durant la Guer-
ra Civil és, encara avui, una 
qüestió difícil de resseguir per 
l’escassetat o manca de docu-
ments. A vegades un paper o 
una carta recuperada del calaix 
dels malendreços és la punta 
per estirar el fil. Aquest és el 
cas d’en Josep Font Pujol, un 
alellenc d’ideals que va perdre 
la vida al front i del qual, durant 
75 anys, la família només en sa-
bia que havia mort segurament 
a l’Aragó. El seu fill recordava 
que, després de la guerra, un 
company d’en Josep, veí del 
Masnou, havia dit a la família 
que en Josep havia mort en un 
bombardeig. Cap més dada. 
Però ara, 75 anys després, ha 
pogut saber exactament ell lloc 
i les circumstàncies on va desa-
parèixer i on, segurament, des-
cansen les seves restes. 

Una joventut compromesa
En Josep Font Pujol va néixer 
el juliol de 1911. Era el petit de 
quatre germans, dos nois i dues 
noies, de Can Camàndula. D’ofi-
ci era fuster i es va casar l’any 
1936 amb na Consuelo Revilla, 
una minyona que havia arribat 
anys abans a Barcelona proce-
dent de Guaso (Ainsa, Osca); el 
gener de 1937 va néixer el seu 
únic fill, en Joan.

El movia la inquietud cultural i l’interès 
pel poble. L’any 1929 va ser designat membre 
de la Junta Recreativa de la Unión Alellense, 
juntament amb l’Amadeu Monturiol, en Joan 
Alsina i l’Enric Forcadell. Però especialment 
tenia un compromís polític. Era un acèrrim 
comunista, convençut dels seus ideals. Des 
de l’any 1931 va ser membre de la Secció 
d’Alella de la Unió Socialista de Catalunya 
(USC), del Consell Directiu de la qual va 
formar part. Era el partit de Joan Comorera, 
que acabaria esdevenint l’embrió del PSUC 
el juliol de 1936. Entre els afiliats destacats 
d’Alella hi havia l’Amadeu Monturiol Sella-
rés, incessant company de lluita, i l’Antoni 
Pujades Nirell, l’artífex de la Secció, futur al-

calde afusellat i amb qui estava unit a través 
de l’amistat d’ambdues famílies. Amb l’Anto-
ni Pujades i en Manuel Pijoan, el 2 d’abril de 
1932, van ser els delegats d’Alella en el 1er 
Congrés USC, celebrat al Palau de la Metal-
lúrgia de Barcelona. En aquella època, la 
USC demanava a l’Ajuntament que es dediqu-
és un carrer a l’alellenc Ferrer i Guàrdia, i en 
Josep va escriure una nota al diari Justicia 

Social, reivindicant-ne la figura: “A qui, més 
que a nosaltres, els fills d’Alella, ens toca ho-
menatjar Ferrer? A ningú més, ja que era fill 
del nostre poble, ja que era el nostre germà, 
el fundador de l’Escola Moderna. I hi estem 
encara més obligats perquè Ferrer fou detin-
gut per companys d’ell i fills del nostre poble 

igualment que ell per a vendre’l 
als odiosos monàrquics”. 

En esclatar la guerra, en 
Josep Font va constituir el 
Comitè Antifeixista d’Alella 
juntament amb l’Amadeu Mon-
turiol, Salvador Oliveras, Joan 
Galbany, Josep Fortuny i Joan 
Gutierrez, organisme que havia 
de controlar el municipi en els 
aspectes revolucionaris. Va ser 
un Comitè moderat que va pro-
curar mantenir la normalitat al 
poble. En cap cas va cometre 
accions contra la integritat de 
les persones, sinó que van fer 
el possible per protegir indivi-
dus que eren perseguits pels 
comitès més radicals dels mu-
nicipis veïns. El Comitè local 
va acabar desapareixent quan, 
el 27 de setembre de 1936, el 
president de la Generalitat 
Lluís Companys va dissoldre 
el Comitè Central de Milícies 
Antifeixistes. Un mes després, 
l’Ajuntament d’Alella va cons-
tituir la Comissió Permanent 
de Defensa i Proveïments, una 
alternativa al Comitè Antifei-
xista, de la qual en Josep Font 
va ser designat membre junta-
ment amb els amics Monturi-
ol i Galbany, i també en Simó 
Aymar. També durant els pri-
mers mesos de guerra, aquell 
grup de joves va participar ac-
tivament en l’organització de 
refugis per a minyons despla-

çats dels fronts de combat. El 21 d’abril del 
37, en Josep Font va ser designat conserge de 
la Casa de Convalescència d’Infants d’Alella, 
situada als Escolapis.

Cap al front
Ens els primers mesos de 1937 la militaritza-
ció de les milícies dels fronts de guerra era 
ja un fet irreversible, malgrat el desacord 
amb les organitzacions anarquistes. El ma-
teix Ajuntament d’Alella s’havia afegit a la 
crida governamental per a la formació d’un 
Exèrcit Popular. La crida de lleves va ser una 
constant a partir del mes de març, i va ser el 
24 de juny quan li va arribar la temuda ordre 
de concentració al quinto Josep Font. 

La mort al Front de Terol
El cas de Josep Font Pujol

Josep Font Pujol.

FA
M

ÍL
IA

 F
O

N
T

ESPECIAL SANT JORDI



14

Els joves de la contrada de la lleva de 1932 
van fer l’embarcament entre els dies 13 i 14 
de juliol, probablement a Mataró. No tots 
van anar a parar al mateix lloc, ja que cada 
comboi anava a un front diferent segons les 
necessitats de l’Exèrcit. Fins que el tren no 
arribava a lloc, els reclutes no acostumaven 
a saber la destinació. El comboi que va pren-
dre en Josep Font va passar per Tarragona, 
va seguir fins a Sagunt i, poc després, va ar-
ribar a l’estació final: Móra de Rubielos, co-
mandància del XIII Cos de l’Exèrcit. Eren al 
front Terol. 

A Móra de Rubielos s’hi feia uns dies 
d’instrucció bàsica i distribuïen els reclutes 
en les noves unitats de l’Exèrcit Popular de 
la República, les anomenades Brigades Mix-
tes. A en Josep Font el van adscriure a la 64ª 
Brigada Mixta, 253 Batalló, 4ª Companyia. 
Aquella era una de les primeres Brigades 
formades a primers d’any exclusivament 
per reclutes. La majoria eren de València, 
Alacant i Múrcia, les zones més properes a 
aquell front. Estava integrada a la 39ª Divi-
sió, juntament amb la 22ª Brigada, una unitat 
amb tots els “mandos” comunistes que havia 
constituït en Paco Galán, germà de Fermín 
Galán, l’heroi de la revolta de Jaca de 1934. 

Sierra Palomera 
Des de Móra de Rubielos, l’agost de 1937, 
l’Exèrcit va traslladar en Josep Font i els 
altres nous soldats a Alfambra, població si-
tuada a 20km al nord de Terol, 
on acampava la 64ª Brigada. 
Aleshores aquell era un front 
relativament tranquil. La ca-
pital, Terol, era un reducte 
franquista connectat amb 
Saragossa només a través de 
l’estreta plana del riu Jiloca, 
pràcticament envoltada per 
les forces republicanes. Les 
tropes establertes al sector 
d’Alfambra eren les situades a 
l’est d’aquest corredor. A finals 
d’agost la 39ª Divisió va acon-
seguir ocupar Sierra Palome-
ra, una prominent serra que 
dominava aquella plana, per 
on hi passava la carretera i el 
ferrocarril que proveïa Terol. 
Tallar aquestes dues vies de 
comunicació podria suposar 
l’ofec de la capital i conque-
rir-la. Fins a finals d’any, la 64ª 
Brigada es va situar a les faldes 
de Palomera. Van ser mesos de 
vida de trinxera, patint el fred 
del país (estaven a 1.400m d’al-
çada en les fredes terres de 
Terol) i distrets per algun tiro-
teig aïllat i els bombardejos de 
l’aviació als pobles on tenien 
la comandància. Enfront s’ubi-

cava Santa Eulàlia, Quarter General de les 
tropes franquistes, i tota una línia defensiva 
de trinxeres i nius de metralladora que els 
apuntaven. L’única ofensiva que van prepa-
rar per tallar el ferrocarril va ser avortada a 
darrera hora per la traïdoria d’un capità que 
es va passar a l’enemic amb les ordres d’ope-
racions. La mateixa temptativa per al mateix 
lloc es va intentar com a darrer recurs de la 
Batalla de Terol, però va resultar un fracàs 
per a les unitats republicanes. En aquella se-
gona ocasió, un dels oficials que comandava 
les forces era l’escriptor Avel·lí Artís Gener, 
en Tísner. 

L’infern gelat
El 29 de desembre del 37, en plena Batalla 
de Terol, l’Estat Major va traslladar la 64ª 
Brigada a uns quilòmetres al sud, als anome-
nats Altos de Celadas, posició que dominava 
l’accés a Terol. Feia una setmana que s’havia 
conquerit la capital, i el mateix dia els naci-
onals començaven la contraofensiva. La 39ª 
Divisió rellevava la 11ª, la de Líster, que feia 
tres setmanes que ocupava aquells turons. Ja 
no eren dies de tirotejos. Allò era realment 
la guerra. El terror venia del cel en tots els 
sentits: al xàfec de projectils calia afegir-hi 
una enorme nevada, la caiguda de les tempe-
ratures a -18ºC i les ràfegues de vent gelat en 
aquelles muntanyes pelades situades a més 
de 1.000m d’alçada. Les morts i amputacions 
per congelació eren contínues en els dos bàn-

dols. El poeta Miguel Hernández, que acom-
panyava la 11ª Divisió, als Altos de Celadas 
hi va escriure El soldado y la nieve, versos 
que transmeten aquella situació: “Ropa para 
los cuerpos que rechazan callados, los ata-
ques más blancos con los huesos más rojos”.

Era un calvari. Però el pitjor va arribar 
el 17 de gener. Franco, ansiós per trencar les 
defenses de Terol, decideix atacar pel flanc. 
L’objectiu: els Altos de Celadas. Fins a 70 
bateries d’artilleria, més de 250 canons, van 
disparar a les trinxeres de la 39ª Divisió du-
rant hores. Es calcula que van caure uns 15 
impactes de projectil per cada metre. El ge-
neral García-Valiño ho va descriure com “el 
éxito artillero más completo de la guerra”. 
Aquell dia en Josep Font va salvar la pell: el 
dia abans, el seu Batalló havia estat rellevat 
de primera línia i descansava en un barranc 
proper. Un company, en el seu diari, recull 
que no es van quedar aturats, “subiendo el 
Batallón a ayudar a nuestros compañeros, 
pero impidiéndolo la aviación con sus ame-
trallamientos y bombardeos”. La Divisió va 
quedar quasi desfeta, i malgrat tot va resis-
tir fins a principis de febrer, quan les tropes 
franquistes van reconquerir Terol.

Retirada i resistència
Conquerit Terol, Franco va aprofitar el desà-
nim republicà i va iniciar l’Ofensiva d’Aragó, 
arribant fins al Segre i l’Ebre. Mentrestant, 
les tropes republicanes situades en terres de 

Terol es van reorganitzar. La 
39ª Divisió es va fornir de nous 
joves reclutes que van reem-
plaçar les baixes, i es va cons-
tituir una nova línia defensiva 
a la Sierra del Pobo, al sud del 
riu Alfambra. Vist el fulminant 
avanç fins a Lleida, Franco, 
contràriament a les opinions 
dels seus, va decidir conquerir 
València i deixar la indefen-
sa Barcelona per més enda-
vant. El 23 d’abril es va iniciar 
l’Ofensiva de Llevant i, al cap 
de pocs dies, la 64ª Brigada es 
va quedar embossada veient-se 
obligada a fer un replegament.

Aquells dies, a primers de 
maig, hi va haver temporal de 
pluja. Aquesta circumstància 
va frenar uns dies l’avanç dels 
nacionals. Els soldats van apro-
fitar per recuperar-se, i el dia 
3 en Josep Font va escriure a 
casa. Segurament és la darre-
ra carta que va arribar. Pre-
gunta per tothom i s’imagina 
que l’hort de casa està fornit. 
Els diu que “de los quintos que 
estaban en Móra de Rubielos 
no he visto a ninguno porqué 

están en la 22ª Brigada”. Proba-
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blement, durant la reorganització del mes de 
març, en Josep havia pogut anar uns dies de 
permís a Móra de Rubielos. S’hi havia trobat 
uns quintos d’Alella: eren segurament en Joan 
Pi Vidal, l’Antoni Pijoan, l’Antoni Sabaté i l’Al-
fons Pujades, que acabaven d’arribar. També 
hi escriu el més punyent: “os escribo por la 
ansiedad de saber noticias de vosotros todos i 
muy especialmente de mi hijo, que no pasa ni 
un día que no le dedique un rato exclu-
sivamente para el solo, lo cual lo paso 
contemplando su retrato i me estoi fi-
gurando las entremeliaduras que debe 
de hacer” (sic).

Però les forces feixistes no s’atu-
raven, i l’artilleria no perdona. La 
retirada durant tot el mes de maig va 
ser un desastre. Hi havia dies que no 
arriba aigua ni menjar. Aprofitaven 
la nit, quan l’artilleria no disparava, 
per recular a través de les muntanyes 
fins al Castellar i Móra de Rubielos. A 
molts els van matar, altres es van pas-
sar i alguns els van caure presoners. 
El 28 de maig, el company de Batalló 
que escriu el seu diari, anota: “...a las 
3 de la madrugada hicimos el recu-
ento, y de toda la Compañía sólo quedamos 
catorce entre rancheros y todo. Aquello fue 
un desastre”. Una Companyia eren prop de 
150 homes. I el dia 29 hi diu: “con los pocos 
que aún quedábamos formamos línea (...) y a 
la que nos dimos cuenta ya los teníamos en-
cima con las banderas y gritando “Viva Fran-
co! Arriba España!””. Va ser un desastre, 
però el front no havia caigut com el d’Aragó 
feia dos mesos. Per aquest fet, i per aixecar 
la moral als combatents, aquells dies van 
concedir la Medalla del Valor a la 39ª Divisió. 
I de recompensa, descans. El 30 de maig els 
van rellevar i els van enviar a reorganitzar-se 
a l’altre costat de la carretera de València, a 
Manzanera.

Tragèdia a Javalambre
El repòs va durar ben poc. El General Va-
rela, en no poder avançar frontalment, va 
decidir atacar pel flanc dret, per la Sierra 
de Javalambre, just on descansaven. El 9 de 
juny els pocs que quedaven de la 64ª Briga-
da van formar línia a les altes muntanyes al 
sud de la Puebla de Valverde. Els atacs eren 
continus i van haver de recular cap als tu-
rons més dominants. Eren a la cota 1.594m. 
Just al darrere tenien el Barranco de la Hoz, 
amb un desnivell de 150m, que els va barrar 
una ràpida evacuació. Allà els de la 64ª es 
van atrinxerar ràpidament.

El dia 17, l’Estat Major de la 81ª Divisió 
del Ejército de Castilla va donar les ordres 
per al dia següent. L’objectiu immediat era 
evitar, per tots els mitjans, la fortificació 
dels republicans: de bon matí preparació 
artillera marcant els objectius a l’aviació, 
a les 9:45 “gran bombardeo” sobre la cota 

1.594 i el Barranco de la Hoz, i a les 10:05 
“cadena” (avions metrallant en picat) també 
sobre la cota 1.594. A les 9:45 la infanteria, 
situada només a 1.500m, havia de començar 
a avançar. 

Els informes de les unitats republicanes 
del dia 18 diuen: “a las 9,45 procedentes del 
N. aparecen 14 trimotores y 16 cazas efectu-
ando un bombardeo (...) sobre sector 64 Bri-

gada. A las 13,15 (...) se repliegan (...) los de la 
64ª Brigada”. I el company de Batalló d’en Jo-
sep escriu al vespre: “Por la mañana el ene-
migo abrió fuego de artillería y al poco viene 
la aviación haciendo un gran bombardeo y 
ametrallándonos. Sería sobre la 1 de la tarde 
cuando nos atacan, dándose la desbandada.”

El comunicat de la unitat d’infanteria 
que ataca, les milícies de la 4ª Bandera de la 
Falange de León, diu: “Opera la bandera en 
vanguardia brillantísimamente conquistan-
do los objetivos indicados por el Alto Mando 
en 47 minutos. (...) En esta operación se sor-
prendió al enemigo por la rapidez con que se 
efectuó haciéndole huir desordenadamente 
y cogiéndole 52 prisioneros y 138 muertos.”

El resultat va ser un atac fulminant amb 
un gran número de morts. Un d’aquells 138 
va ser en Josep Font. És la data i el municipi 
que apareixen en el certificat de desaparició 
emès per la 64ª Brigada Mixta. És també la 
conclusió a la que s’arriba després d’ana-
litzar i confrontar les ordres d’operacions, 
comunicats diaris i butlletins d’informació 
tant de les unitats de l’Exèrcit Popular com 
de l’Exèrcit Nacional. I és també on ens por-
ten coincidentment les notes del diari del 
company de Batalló i el relat del company 
del Masnou. Tot quadra a la perfecció. En 
Josep Font va desaparèixer entre les 10 i 
les 13h del 18 de juny de 1938 sobre la cota 
1.594 del Barranco de la Hoz. Les seves res-
tes, junt amb les dels seus companys, repo-
sen ben probablement en aquelles trinxeres 
excavades dos dies abans. “Todos aquellos 
desgraciados, al cavar sus trincheras, ha-
bían cavado también sus tumbas”, escriu en 
les seves memòries un soldat de la mateixa 

81ª Divisió nacional, en referència a les ope-
racions de Javalambre.

Acusacions i comiat final
Acabada la guerra, l’Ajuntament d’Alella 
assenyala en Josep Font Pujol com un dels 
dirigents del “dominio rojo”. Així consta en 
l’expedient de la Causa General (1941). So-
bre els desperfectes a l’església hi diu: “aun-

que no tuvieron participación directa 
en los incendios, pero si en la desapa-
rición de objetos del culto y destruc-
ción de imágenes son los siguientes 
individuos: José Galbany Oliveras 
(ejecutado), Amadeu Monturiol Se-
llarés y José Font Pujol, de ignorado 
paradero”. També hi consta que algu-
nes de les morts dutes a terme a Font 
de Cera per milícies foranes, no foren 
inscrites en el Registre Civil per les 
pressions que feien, “al parecer, al-
gunos de los individuos del Comité 
rojo separatista llamados Amadeo 
Monturiol Sellarés y José Font Pujol, 
los cuales poco antes de ser liberada 
la población se marcharon, ignorán-
dose actualmente su paradero”. L’ex-

pedient indica que va fugir a França.
És sorprenent que consti que havia fugit 

del poble, cap a França, abans de l’arribada 
dels nacionals: a l’Ajuntament hi havia, i en-
cara hi són, els documents de la seva desa-
parició. Documents a nom de l’alcalde, l’An-
toni Pujades, i també del secretari, en Josep 
Cebrián, el mateix que hi va haver després 
i que, per tant, n’estava al corrent. Tothom 
sabia que en Josep era al front i que havia 
estat donat per mort. A més, hauria estat 
tota una proesa arribar a Alella des de Terol 
abans de l’entrada dels nacionals: seria una 
heroïcitat recórrer impunement 300km fran-
quistes i creuar la Batalla de l’Ebre. Abans 
hauria estat afusellat per desertor o fet pres 
pels propis nacionals. 

Per aquests motius, les acusacions apun-
ten a traïdoria de l’Ajuntament. Eren, “al pa-
recer”, imputacions realment fonamentades? 
O bé per conveniència de les autoritats del 
poble el més còmode va ser acusar els que ja 
no hi eren? Justament els mateixos que l’ha-
vien mort, la Falange, encara el buscaven. La 
Guàrdia Civil va regirar casa seva en diver-
ses ocasions. Al final, algú havia de pagar els 
plats trencats i van ser les seves germanes 
les que van partir la represàlia i van ser obli-
gades a netejar l’església i altres edificis.

Si hagués tornat a Alella, enfront les acu-
sacions, probablement hauria estat afusellat, 
lamentable destí dels seus companys de files. 
Personalment m’estimo més que les seves res-
tes romanguin a les boniques muntanyes de 
Javalambre que no pas en una fossa de Mont-
juïc. L’estiu passat, la família va pujar a la cota 
1.594, just 75 anys després de la seva mort, i li 
va retre el seu merescut homenatge. 

Volant de la manifestació de Barcelona el 26 de desembre de 
1937 per la celebració de la conquesta de Terol.
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El dia del teu casament és un dia molt especial. És per aquesta raó que la tria de la persona que et maquillarà esdevé 
importantíssima. Una professional amb formació i que utilitzi els productes adequats aconseguirà fer lluir la teva 
bellesa natural mantenint el teu propi estil. Assegura’t que et veuràs guapa per sempre a les fotos del teu casament!
Consulta’ns sense compromís. Sempre tenim una estona per atendre’t. 

SERVEIS  IMMOBILIARIS
Compra-venda, lloguer. A.P.I. nº 2677
Administradors de finques. Col·legiat nº 3948
Administració de lloguers 

FINANCER I LEGAL, Equip d’advocats i assessors  
 

Alella:
C/ Balmes, 7 - Tel. 93 555 56 66

Barcelona:
Via Augusta, 118 - Tel. 93 238 83 54 · C/ Fontanella, 17, pral. - Tel. 93 317 08 12

www.masifillpatrimonia.com

80 anys al seu servei

Alella. Finca urbana amb 4 habitatges        Alella. Platja. Casa  disseny                           El Masnou. Finca dos habitatges                  Montgat. Pis davant del mar       

Alella. Centre. Casa poble                             Alella. Casa cantonera nova                          Alella. Mas Coll. Casa en  planta                  Alella. Casa molt còmoda
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GUERRA CIVIL

JORDI ALBALADEJO
Ara fa setanta cinc anys a 
Alella es vivien moments 
molt difícils i dramàtics. 
Semblava que els tres anys 
d’una cruenta Guerra Civil 
que havien propiciat una 
sèrie d’excessos i canvis de 
caire revolucionari a la re-
reguarda, finalitzarien amb 
el triomf militar d’un dels 
dos bàndols contendents. 
Només va ser, però, un punt 
i seguit perquè la violència 
es va perllongar mitjançant 
una duríssima repressió 
sobre els vençuts que no 
s’havien exiliat -tot i no ser 
precisament ells els respon-
sables directes de moltes ar-
bitrarietats comeses- fins a 
la pau dels cementiris, i de 
la por inoculada a la societat 
durant anys.

El 28 de gener de 1939 
van entrar les tropes fran-
quistes a Alella. A partir 
d’aquesta data es va imposar 
el que es coneixia com la jus-
tícia al revés, segons les dis-
posicions de la Ley de res-

ponsabilidades políticas 

del 9 de febrer de 1939, que 
estigmatitzava socialment 
i condemnava judicialment 
els que s’havien mantingut 
fidels a la legalitat republi-
cana i no van recolzar el cop 
d’Estat militar que va iniciar 
la Guerra Civil el 1936. 

Durant el mes de gener i els primers dies 
de febrer, tota Catalunya va ser ocupada mi-
litarment. A l’hora de passar comptes, bona 
part de la població, per haver defensat el go-
vern del Front Popular i ser catalanista, po-

dia arribar a ser sospitosa en un moment o 
altre. A més, les persones més significades 
políticament eren acusades d’haver donat 
suport o participat en els Fets d’Octubre 
de 1934. 

Els jutjats militars, amb la 
col·laboració repressiva 
de la Falange, la Guàrdia 
Civil i l’exèrcit franquista, 
va portar a terme massius 
consells de guerra sense que 
els inculpats pràcticament 
tinguessin la possibilitat 
de defensar-se. Diferents 
recerques històriques de 
Joan Villarroya i Josep Mª 
Solé Sabaté ens permeten 
resseguir-ho. 

Tot començava en una 
denúncia anònima de per-
sones que havien patit di-
recta o indirectament la 
violència dels incontrolats 
o bé d’acreditada fidelitat 
al “Nuevo Estado”, recol-
zant-se sovint en rumors, 
en creences i conviccions, 
sense una recerca prèvia de 
proves. La Guàrdia Civil es 
personava en la casa de la 
persona acusada i aquesta 
era traslladada a les seves 
dependències on era inter-
rogada, feia una primera 
declaració responent les 
acusacions que li eren lle-
gides i quedava privada de 
llibertat. Per altra part, els 
denunciants també decla-
raven sobre les actuacions 
del detingut. Quan el jutge 
militar rebia la denúncia, in-
coava el judici sumaríssim 
d’urgència. 

La Falange local de la po-
blació del detingut emetia un informe, i el jut-
ge instructor prenia declaració als testimonis 
que s’havien de desplaçar a les dependències 
judicials de la capital provincial o del partit 
judicial. Acabada la investigació de la causa, 

En memòria de Perich, 
Galbany, Vidal i Pujadas

No, jo no ho he vist i tot m’ho han contat, 
i encara avui al meu poble ho conten, 

i encara avui la gent que ho ha vist amb por, ho conta 
(Quan jo vaig nàixer, Raimon).

Sentència de l’11 d’abril de 1939 contra Melcior Perich Guàrdia i altres encausats.
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ESPECIAL SANT JORDI

el jutge remetia la causa a l’auditor de guerra 
que havia de ratificar la conclusió de la ins-
trucció i assenyalava el dia per a la celebra-
ció del plenari del consell de guerra. Aquest 
era una vista pública d’una hora de duració, 
habitualment al matí i, els primers mesos de 
repressió, eren de 8, 10, 12 i fins i tot algun 
cop 16 persones acusades simultàniament, 
abreujant-se els tràmits processals. De tota 
manera, quan els casos van singularitzar-se, 
les garanties jurídiques de la de-
fensa seguien sent inexistents. 

El militar defensor, sense ha-
ver pogut estudiar el cas de la per-
sona que havia d’emparar, només 
podia demanar clemència sense 
exigir l’absolució del seu repre-
sentat. Quan el fiscal i la defensa 
havien realitzat les seves inter-
vencions respectives, els oficials 
que formaven part del consell de 
guerra es retiraven a deliberar 
no gaire estona, tornant a la sala 
per dictar sentència. En els casos 
dels condemnats a mort, la pena 
tenia possibilitat de ser commuta-
da per la immediatament inferior, 
la cadena perpètua, si la persona 
jutjada aconseguia bons avals 
o que el mateix general Franco 
mostrés benevolència.

Així, amb una manca de ga-
ranties jurídiques van executar-se 
i empresonar-se milers de perso-
nes que havien format part del 
bàndol republicà. 

L’exemplaritat castrense al 
servei del nou règim dictatorial 
va cercar tallar d’arrel les ideolo-
gies liberals i democràtiques del 
país. La violència a la rereguarda 
va servir per posar tothom en un 
mateix sac com a “rojo-separatis-
tas” i castigar als “desafectos” que 
no havien agafat el camí de l’exili. 
Molts dels quals pensaven que, pel 

fet de no tenir les mans tacades de sang, no 
havien de témer per la seva vida.

Tot això ho veurem mitjançant una sè-
rie de casos documentats d’alellencs dipo-
sitats a les dependències de l’Arxiu Militar 
Territorial Tercer de Barcelona. Es tracta 
dels afusellats pels franquistes al Camp de 
la Bota: Melcior Perich Guàrdia, Joan Gal-
bany Oliveras, Antoni Vidal Ventura i Antoni 
Pujadas Nirell.

Melcior Perich Guàrdia
El 17 de març de 1939, a Badalona, va inco-
ar-se el sumaríssim contra ell, i el dia 21, 
lliurat per la Guàrdia Civil, va ingressar a la 
Model de Barcelona. L’auto-resum recollia 
que Melcior Perich Guàrdia comptava amb 
52 anys d’edat, estava casat, era natural i veí 
d’Alella, resident a la casa de camp de Can 
Pufarré. Se li imputava tota una sèrie d’ac-
tuacions molt genèriques: haver format part 
del Comitè Revolucionari d’Alella i ser actor 
i còmplice dels fets delictius de dit Comitè; 
participar del Comitè de vendes dels objec-
tes confiscats a les Escoles Pies; haver estat 
conseller de finances representant a ERC a 
l’Ajuntament d’Alella; aparèixer citat en un ar-
ticle periodístic a La Publicidad com a “mo-
delo republicano”; propagandista “de ideas 
disolventes”, “se le supone como asistente a 
los fusilamientos [en període republicà] del 
Campo de la Bota”, “peligroso y enemigo del 
régimen nacional”, “es autor de denuncias”.

Corresponent a la instrucció del judici, es 
recull que era fill d’Antoni i Lucia, de 52 anys, 
llaurador, membre d’ERC que va actuar en la 
revolució de 1934 i, el juliol de 1936, va ser dels 
primers a agafar les armes contra el “Movimi-
ento Nacional”; “en el período rojo”: va tenir 

càrrecs en el Comitè Revolucionari 
local i va ser regidor municipal, “res-
ponsable de los hechos delictivos 
cometidos por las hordas rojas en 
dicho pueblo”; se l’acusa d’interve-
nir en el saqueig dels Escolapis; es 
recull el rumor que el seu fill havia 
explicat com ell havia assistit als 
afusellaments de rebels al Camp 
de la Bota, i una vegada havia fet 
el tret de gràcia; apareixia elogiat 
“al periódico rojo”: La Publicidad.

En el seu consell de guerra –ce-
lebrat l’11 d’abril conjuntament amb 
altres 8 persones, entre elles el jutge 
municipal d’Alella, Artur Suñé Ma-
cià- va ser condemnat a mort a par-
tir dels fets provats de “REBELIÓN 
MILITAR” i “AUXILIO para cometer 
la rebelión militar”. Suñé, per la seva 
part, va ser condemnat a dotze anys 
i un dia de reclusió, ingressant el 14 
d’abril a la presó. Tanmateix, dos 
anys més tard, el 20 de maig de 1941, 
la seva pena de presó va ser commu-
tada a 6 anys i 1 dia.

Perich va ser afusellat el 10 de 
maig de 1939 a les 5 de la matinada 
al Camp de la Bota. La seva mort: 
“a consecuencia de hemorragia in-
terna”; inscripció comú tipificada 
que es feia servir en casos de mort 
violenta, a la presó, establiment 
penal o execució capital segons la 
Llei Provisional del Registre Civil 
de 1870.

Diligència d’execució dels presos Joan Galbany i Antoni Pujadas l’11 de maig de 1939.

Melcior Perich Guàrdia.
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Joan Galbany Oliveras
El referència a l’expedient de Joan 
Galbany Oliveras, el primer docu-
ment per ordre de datació és del 13 
de març de 1939 i és un informe de 
FET y de las JONS d’Alella a l’atenció 
del Jutge Instructor de l’Auditoria de 
Guerra de la 4ª Regió Militar, signat 
pel cap d’investigació i informació, 
José Font. Forma part del suma-
ríssim d’urgència núm. 129 que, el 
19 de març de 1939, a Badalona, va 
incoar-se contra ell. Galbany esta-
va detingut, i Font informava del 
següent: Galbany va ser membre 
del “Comité rojo revolucionario de 
guerra, desde el 18 de julio de 1936”; 
president del sindicat agrícola Unió 
de Rabassaires, membre d’ERC des 
de la seva fundació; va participar en 
la incautació i saqueig dels Escola-
pis; va destruir i profanar objectes 
religiosos; va proferir amenaces de 
mort en una assemblea per pressio-
nar als dubtosos de confiscar terres 
i fruits; va amenaçar de mort al ma-
sover de Les Quatre Torres, Jacinto 
Pina (personatge controvertit que va 
passar de la CNT a delator) perquè 
li lliurés un cabàs amb objectes re-
ligiosos i de valor; amb Simó Aymar 
va destruir el Sant Crist Major de 
la Parròquia i va saquejar i destru-
ir les imatges de les capelles de La 
Gaietana i de Les Quatre Torres; se’l 
descriu finalment com un “elemen-
to exaltado, desafecto y peligrosí-
simo para el Glorioso Movimiento Nacional”. 

En un segon document, amb l’epígraf “bis”, 
datat del mateix 13 de març, el secretari del 
Jutjat Militar de Badalona, Jesús Álvarez Va-
rela, artiller segon, sota les ordres del jutge 
militar instructor Leopoldo Garcia Duran 
Parages, certifica una sèrie d’informes de 
FET y de las JONS d’Alella signats per José 
Font sobre la conducta social i política dels 
individus dels informes adjunts (tanmateix a 
l’expedient només consta el de Galbany): “el 
comité rojo revolucionario de guerra y ayun-
tamientos posteriores són tolerantes del fu-
silamiento en termino de Alella de elementos 
adictos al Glorioso Movimiento Nacional, y 
responsables de la quema i saqueo de la Igle-
sia parroquial y objetos de culto, derribo y 
venta de las campanas y profanación y des-
trucción de las imágenes”. A més de multar, 
amenaçar, fer requises i dedicar-se al “latroci-
nio, malversación de fondos y desperfectos”.

Altres dos documents de les diligències 
prèvies són: un escrit en què se cita una decla-
ració autoinculpatòria de Galbany, “un sujeto 
peligrosísimo para nuestra Santa Causa Naci-
onal, amedrantando al Pueblo de Alella y en 
particular a las personas de orden” signada 

per tres guàrdies; i un informe que, a més dels 
càrrecs contra el detingut, explica que poden 
declarar en el Sumaríssim les persones de sol-
vència: Pedro Gorchs Sauqué i Tomás Grané.

L’auto-resum del sumaríssim anotava que 
Joan Galbany Oliveras comptava amb 30 anys 
d’edat, era solter, natural i veí d’Alella, resi-
dent al carrer Ferran núm. 5. Se li imputava 
ser afiliat d’ERC i ser “peligroso y enemigo 
del regimen nacional”; haver participat en els 
Fets d’Octubre de 1934; haver estat membre 
del Comitè de Guerra d’Alella, intervenir en 
registres, saquejos i robatoris, entre altres, 
als Escolapis i a la finca de Les Quatre Tor-
res, i denunciar persones d’ordre; se li imputa 
també destruir a cops de destral la imatge del 
Sant Crist de l’església d’Alella.

El 21 de març –com Melcior Perich– proce-
dent de Badalona, la Guàrdia Civil va portar-lo 
a la Model. L’11 d’abril va ser jutjat –coincidint 
amb Antoni Pujadas– i un mes més tard, l’11 
de maig, Joan Galbany va ser afusellat a les 5 
de la matinada al Camp de la Bota.

Antoni Vidal Ventura
El 12 d’abril de 1939, a Badalona, va incoar-se 
el sumaríssim d’urgència núm. 3.067 contra 

ell. Un article de referència per co-
nèixer el procés d’Antoni Vidal és 
el de Ramon Anglada: L’estrany 

cas del Dr. Jekyll i Mr. Pina. Hi-

vern de 1936: la tràgica experi-

ència col·lectivitzadora de les 

terres de la finca de Les Quatre 

Torres d’Alella i l’assassinat del 

rabassaire Antoni Vidal Ventura 
a la V Trobada d’entitats del Ma-
resme (2013), pp. 99-102.

El primer document, per or-
dre de datació de l’expedient, 
és l’“Atestado por actividades 
marxistas” en què el caporal de 
la Guàrdia Civil de la Comandàn-
cia de Badajoz, Marcelino Lucas 
Soto (sembla ser pel segell del do-
cument parcialment incomplert, 
comandant del poble de Tiana), 
acompanyat de dos guàrdies se-
gons, després de rebre denúncia 
de FET y de las JONS d’Alella, va 
personar-se a les 13h del dia 8 de 
març de 1939 al domicili d’Antoni 
Vidal per registrar-lo. Van trobar 
una canana amb cinc cartutxos 
de caça. A l’interrogatori, Vidal 
respon que té 47 anys d’edat, que 
és natural de Piera (Igualada) 
i veí d’Alella, resident al carrer 
Sant Isidre, 3. Va ser vocal del 
sindicat agrícola d’Alella, direc-
tiu de la Unió de Rabassaires de 
Catalunya “antes y después del 
Glorioso Movimiento Nacional 
dentro del Pueblo”, i va dirigir la 

finca incautada de Les Quatre Torres, on va 
fer guàrdia amb armes, “haciendole la direc-
tiva del comité afiliarse al partido socialista 
[PSUC]”. Afegint finalment que durant la re-
tirada republicana se li van emportar l’arma. 

Vidal va ser detingut per la Guàrdia Civil 
i posat a disposició del Jutge Instructor de 
Badalona.

A l’expedient, consta un informe de FET y 
de las JONS d’Alella signat per José Font amb 
data de 13 de març de 1939 en què s’anota que 
Antoni Vidal era membre directiu del sindicat 
Unió de Rabassaires abans i després del 18 
de juliol, i va col·laborar intensament en la 
incautació de Les Quatre Torres.

L’auto-resum del sumaríssim anotava er-
ròniament en les seves dades personals que 
era veí de Badalona, del carrer Sant Isidre, 
3, confonent la població en l’existir el carrer 
Sant Isidre en ambdues localitats. Se li impu-
tava ser dirigent de la Unió de Rabassaires, 
“enemigo del Régimen Nacional”, haver par-
ticipat en la revolució de 1934 “en contra el 
Gobierno Central”, i durant la “dominación 
roja”, portar armes i participar del saqueig 
i incautació de Les Quatre Torres. S’explica 
que va emportar-se part de la collida i ob-

 Joan Galbany Oliveras amb una familiar.
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jectes i ornaments sagrats de la finca, i va 
participar, a més, en el registre de la casa de 
“José Marin Barnada”. També s’esmenta que 
va participar del jurat d’un Tribunal Popular.

El 15 de març, Jacinto Pina, masover de 
Les Quatre Torres que també va tenir un pa-
per clau en els casos contra Joan Galbany 
i Artur Suñé, testifica contra Antoni Vidal 
–amb qui tenia temes pendents de caire per-
sonal– “que se dedico al robo y saqueo de 
las fincas de gente de orden”; el mateix dia 
també va declarar contra Vidal, Lluís Arenas, 
que va situar el detingut en la incautació de 
Les Quatre Torres, afirmant que “se le veia 
siempre con pistola por las calles”, tot i que 
finalment la declaració reconeixia que ell no 
ho havia viscut en primera persona “debido a 
tener que permanecer bastante tiempo escon-
dido, no puede precisar actividad delictiva 
del encartado en el pueblo de Alella”.

El 16 de març està datada una segona 
declaració de Vidal puntualitzant que no va 
pertànyer, després del 19 de juliol, a la Jun-
ta de Rabassaires, que només va intervenir 
en el registre de la “Casa Bernadas” i que va 
repartir-se amb altres persones la collita de 
garrofes de la “Casa Cuatro Torres”.

La instrucció del sumaríssim va recollir 
les acusacions del fiscal: dirigent de la Unió 
de Rabassaires, va participar de la revolució 
de 1934 “en favor de los separatistas”, “en la 
actual revolucion marxista se le vé participan-
do en distintos robos, entre ellos en la casa de 
D. José Marin, de donde se llevan los objetos 
sagrados y ornamentos que habia en su capilla 
[tanmateix no s’esmenta res de Les Quatre 
Torres]”. A banda, segons es diu, es demos-
tra amb prova documental, que va ser jurat 
en diverses ocasions del Tribunal Especial 
núm. 2 al Palau de Justícia de Barcelona, on 
van dictar-se nombroses penes de mort en la 
rereguarda. En referència a aquest darrer as-
pecte, Vidal va rebre citacions per formar part 
dels jurats populars tal com consta al registre 
d’entrades de documents i comunicacions del 
jutjat municipal d’Alella, com també va ser ci-
tat un altre veí de la població, Salvador Olive-
ras, però que no va ser encausat ja que el 1939 
era mort. Cal tenir en compte que negar-se a 
formar-ne part comportava accions punitives.

El 22 de març va ingressar a la Model, el 27 
d’abril va ser condemnat a mort per rebel·lió 
militar en consell de guerra i afusellat el 24 
de maig de 1939 a les 5:20h de la matinada al 
Camp de la Bota.

Antoni Pujadas Nirell
El primer document de l’expedient és l’atestat 
del caporal de la Guàrdia Civil, Ramon Muñoz 
Castillo, de la Comandància de Barcelona, 
actualment Comandant de Santa Coloma de 
Gramenet que, assabentat per una confidèn-
cia, va detenir Antoni Pujadas a les 19h del 12 
de març de 1939 al “passeig de Sant Llorenç 

Serra” núm. 39 de Santa Coloma. Des del dia 
27 de febrer havia sortit d’Alella aconsellat 
per alguns veïns abans que fos registrada la 
seva casa per la Guàrdia Civil, ja que ell ha-
via estat alcalde de la localitat des del mes 
d’abril de l’any anterior. Des d’aleshores s’ha-
via desplaçat a Barcelona a la casa del seu 

patró Francisco Rossell al carrer Princesa, 
10 [Pujadas era viatjant d’un magatzem de 
gra situat en aquest carrer].

Un informe de Falange d’Alella signat per 
José Font i el Cap local, José Giralt, datat el 
16 de març de 1939, explica que Pujadas va 
ser l’organitzador del PSUC a Alella, esdeve-
nint la seva casa el domicili social; “Alcalde 
del Ayuntamiento rojo de ésta, hasta la libe-
ración por el Glorioso Ejército Nacional”; de-

finit-lo com a propagandista “absolutamente 
desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”. 
Com a testimonis inculpatoris de Pujadas 
van declarar Miguel Soldevila Solà i José Gi-
ralt Giralt, tots dos càrrecs destacats de la 
Falange d’Alella.

La instrucció del fiscal va recollir que 
era fill de Josep i Maria, tenia 49 anys, esta-
va cassat, era corredor de comerç, natural i 
veí d’Alella, resident al carrer Comas, 4; or-
ganitzador i president del partit socialista, 
propagandista, “diciendose también que tuvo 
intervención directa en la revolución de oc-
tubre del treinta y cuatro”; “directivo rojo”, 
membre del Comitè Revolucionari i Alcalde 
“hasta que fué liberado dicho pueblo por el 
Ejército Español, habiéndose cometido du-
rante la actuación de este encartado diver-
sos asesinatos y otros hechos delictivos en 
Alella”. Fets incriminatoris inexactes en el 
temps de la seva alcaldia, i que contrasten 
amb el seu paper contemporitzador en el Co-
mitè local i salvant vides de religiosos de la 
“visita” al poble d’incontrolats com assenyala 
Ramon Anglada a Revista Alella, núm. 44, 
set-oct 2004: Antoni Pujadas i Nirell, l’úl-

tim alcalde de la República, article sobre el 
procés de l’alcalde Pujadas i el restabliment 
públic de la seva memòria.

El Consell de Guerra celebrat conjunta-
ment amb altres 8 persones va tenir lloc l’11 
d’abril de 1939. Va ser sentenciat a pena de 
mort per rebel·lió militar.

Pujadas, com Galbany, va ser afusellat 
l’11 de maig de 1939 a les 5 de la matinada al 
Camp de la Bota. 

Un darrer apunt sobre un resident a Alella 
afusellat és el cas de Frederic Xifré Masfer-
rer, alcalde de Badalona el 1936 quan va es-
clatar la Guerra Civil. Amenaçat per la FAI, 
va marxar de la ciutat i va passar un temps a 
França. Es va traslladar a viure a Can Sans 
l’any 1938. Com que no tenia delictes de sang 
no va exiliar-se, i el 28 de març de 1938 va ser 
detingut. Després d’un procés amb moltes 
irregularitats i inusualment llarg, malgrat els 
nombrosos avals de descàrrec que va acon-
seguir per haver salvat vides de l’acció dels 
incontrolats a la rereguarda, va ser afusellat 
el 15 de febrer de 1940.

Finalment, assenyalar, des de la crítica 
històrica, que s’ha evidenciat que molts dels 
càrrecs de les acusacions que van fonamen-
tar les condemnes dels alellencs eren falsos 
o bé inexactes, generalistes i mancats de 
proves concloents. Aquestes observacions 
són demostrables, per exemple, a partir de la 
documentació del projecte col·lectivitzador 
de Les Quatre Torres, la mateixa Crònica de 
l’Escola Pia d’Alella que descriu l’assalt de 
l’estiu de 1936 i tants i tants altres documents 
analitzats pels estudiosos a dia d’avui i als 
quals intentem donar llum en els diferents 
articles d’aquesta revista monogràfica. 

Antoni Vidal Ventura.

Antoni Pujadas Nirell.
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RAMON ANGLADA
L’any 1933 un jove de Pala-
frugell acabat de llicenciar es 
convertia en el nou farmacèu-
tic d’Alella. Però el que havia 
de ser una vida plàcida en un 
petit poble prop de Barcelona, 
va canviar radicalment amb 
l’esclat de la guerra. A partir 
de l’estiu de 1936 va passar a 
ser un farmacèutic al servei de 
la República, amb responsabi-
litats que poc a poc van anar 
augmentant fins a convertir-lo 
en cap dels serveis de farmàcia 
militar i uns dels comandants 
més joves de l’Exèrcit Popu-
lar. La seva tasca professional 
al llarg del conflicte va ser es-
sencial per organitzar de forma 
eficient els diferents dipòsits 
farmacèutics al front, i per im-
plementar nous medicaments 
com les sulfamides. Allunyat 
dels radicalismes ideològics, 
tant presents aquells dies, i 
sense afiliació a cap partit po-
lític, Lluís de Gonzaga Marcó i 
Dachs era, per sobre de tot, un 
apassionat de la seva profes-
sió. Malgrat la rellevància de la 
seva figura i que la seva història és apassio-
nant, Marcó és, encara a dia d’avui, un per-
sonatge poc conegut a la nostra població. Al 
llarg de les següents pàgines intentarem que 
deixi de ser-ho...

Estudis universitaris i arribada a Alella
Tot i que la seva veritable vocació era la 
química, després d’acabar la seva etapa de 
batxiller es va inclinar per estudiar farmà-
cia. Com que la família no podia pagar-li la 
universitat, l’elecció d’aquests estudis li per-
metia anar a classe pels matins i treballar en 
una farmàcia de Rubí per les tardes. Feina 
que havia aconseguit per la mediació del rec-

tor de Rubí, familiar llunyà de la seva mare. 
Marcó començava la carrera de farmàcia a 
la Universitat de Barcelona el curs 1927-1928 
amb el que aleshores era el curs obligatori 
d’ampliació. El 21 de juny de 1932 va apro-
var l’última assignatura de la carrera sense 
haver estat mai un estudiant brillant. El seu 
títol de farmacèutic, però, no va ser expe-
dit fins el 18 de setembre de 1933. A la seva 
etapa universitària va ser membre actiu de 
la Federació Nacional d’Estudiants de Cata-
lunya (FNEC), tot protagonitzant diferents 
accions en defensa de la llengua catalana. 
En una d’aquestes, van rebentar l’acte “Pro 
enseñanza en castellano” on havia de parlar 

el diputat socialista Cordero Bel. Els estu-
diants de farmàcia del FNEC van preparar 
ampolletes amb sulfur amònic, que fa una 
pudor semblant als ous podrits, que més tard 
van fer esclatar a la sala on es realitzava l’ac-
te, tot impossibilitant els parlaments i pro-
vocant una gran baralla que va acabar amb 
diversos detinguts.

Durant tot aquest període, Marcó va com-
binar la feina a la farmàcia de Rubí amb la del 
laboratori d’anàlisi clínica dels doctors Cu-
llel i Pujol. Aquí va conèixer el Doctor Pena, 
que de manera indirecta el va portar a Alella. 
Pena tenia un laboratori on es produïa el pri-
mer extracte de fetge d’Espanya anomenat 
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Un jove Lluís Marcó en la seva etapa d’estudiant de farmàcia.
AR

XI
U 

HI
ST

Ò
RI

C 
DE

 L
A 

UN
IV

ER
SI

TA
T 

DE
 B

AR
CE

LO
N

A



25

ESPECIAL SANT JORDI

Liverin. Aquest doctor va proposar a Marcó 
que si aconseguia establir-se en una farmà-
cia propera a Barcelona hi traslladaria el seu 
laboratori perquè se’n fes càrrec, ja que ell 
havia de marxar a Colòmbia una temporada. 
Davant d’aquesta atractiva proposta, Lluís 
Marcó va començar la recerca de farmàcia, 
prop de Barcelona i econòmicament assequi-
ble, tot visitant el Col-
legi de Farmacèutics. 
En aquells moments, 
la situació de la farmà-
cia d’Alella havia rebut 
moltes queixes perquè 
només hi havia un prac-
ticant sense titulació. El 
farmacèutic titular, Ma-
nuel Álvarez Giralt, no 
era a Alella, sinó que tre-
ballava a una farmàcia 
barcelonina també de la 
seva propietat. Davant 
d’aquesta situació, el 
Col·legi va forçar la ven-
da de la farmàcia del po-
ble per 30.000 pessetes. 
El pagament es va realit-
zar en terminis, més una 
entrada inicial de 7.000 
pessetes. Marcó va po-
der adquirir-la gràcies 
als diners del seu germà, 
i a que el seu pare havia 
realitzat el tràmit de de-
clarar-lo major d’edat 
als jutjats de Palafru-
gell. El dia 1 de febrer 
de 1933, amb la compra 
formalitzada, arribava 
a Alella i, poc dies des-
prés, s’instal·lava el la-
boratori d’extracte de 
fetge a la planta baixa 
del mateix edifici que 
ocupava la farmàcia.

Estiu de 1936
Marcó va viure l’esclat 
de la guerra al nostre 
poble. Descriu d’aquells 
dies la seva estreta re-
lació amb el Doctor 
Parellada, el primer in-
tent d’assalt a les Esco-
les Pies, i l’arribada de 
membres de la FAI a la 
seva farmàcia exigint el carnet sindical. Pel 
que fa als Escolapis, Marcó va ser qui va tele-
fonar ben entrada la nit a la Torre del Gover-
nador. Va explicar al Pare Pascual el perill 
imminent i els va demanar que no passessin 
la nit a l’edifici. El Farmacèutic havia estat 
alertat per un altre veí que no s’havia atre-
vit a realitzar directament la trucada per por 
a que, des de la centraleta telefònica, cone-

guessin la seva identitat. Un cop avisats els 
religiosos es va dirigir a casa d’en Pere Pons, 
llavors president del comitè, per avisar-lo 
dels fets. Tot i que l’episodi d’aquesta trucada 
no està recollit a la Crònica de l’Escola Pia 

d’Alella, la seva existència va ser ben real, tal 
com demostra la carta que el Pare Provinci-
al va escriure en la seva defensa després de 

la guerra. Marcó va destacar, d’aquest epi-
sodi, el paper del comitè alellenc impedint 
l’assalt: “I fou cert, a la vora de les quatre 
de la matinada un camió portant un con-
tingent de “valents” s’apropà a la residència 
[Escola Pia], però el camí era tallat per una 
dotzena d’escopetes de caça que els parà en 
sec. Compañeros per aquí i compañeros per 
allà. Res, mitja volta i cadascun a casa seva. 

Així ocorregué i en dono fe”. El farmacèutic 
també va establir una estreta relació amb el 
Doctor Parellada i va intercedir davant del 
comitè perquè el seu fill, a punt de conver-
tir-se en monjo a Montserrat, pogués tornar 
a Alella amb les funcions de metge ajudant. 
El comitè va acceptar la proposta i Joan pa-
rellada va passar bona part de la guerra al 

poble fins que va ser 
mobilitzat. Però el 
que marcaria el futur 
del farmacèutic d’Ale-
lla va ser la visita de 
membres de la FAI 
exigint, pistola en mà, 
que curés un dels seus 
companys ferit. Situa-
ció d’extrema tensió 
que acabaria amb la 
petició que el farma-
cèutic els mostrés el 
seu carnet sindical. 
Marcó no havia estat 
mai sindicat, però per 
evitar mals majors va 
explicar-los que tenia 
el seu carnet a Barce-
lona. Finalment, els 
de la FAI van marxar 
tot amenaçant que 
tornarien per revisar 
el seu carnet. Dies 
després, per sortir del 
tràngol, va demanar 
ajuda a Joan Blanch, 
un bon amic seu de 
Palafrugell que era en 
aquell moment secre-
tari personal de Joan 
Comorera. Amb el 
vehicle i el xofer pro-
porcionat pel comitè 
alellenc es va dirigir 
a la seu de la UGT i el 
PSUC a la Via Laieta-
na. Allà van acceptar 
sindicar-lo, però, a 
canvi, li va demanar 
que organitzés el Sin-
dicat de Farmacèu-
tics de la UGT. Sense 
haver-ho mai desit-
jat, Marcó passava a 
presidir la reunió de 
constitució i a tenir 
el número 1 d’un nou 

sindicat de què en podrien formar part els 
farmacèutics que no tinguessin cap empleat. 
Dies més tard, el faista tornava a la farmàcia 
d’Alella on li era mostrat el carnet sindical.

Camí del front
La primera conseqüència de formar part del 
nou sindicat va ser la seva convocatòria al 
Consell de Sanitat de Guerra a petició de 
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la UGT que, com ja havia fet la CNT-FAI, hi 
volia tenir un dels seus farmacèutics: “con-
sultant el seu arxiu, el primer nom que sortí 
fou el meu i això explica que, com a conse-
qüència de la visita dels faistes a la meva 
farmàcia, la meva vida s’anà complicant”. 
Com que Marcó era un dels membres més 
joves del Consell, van acordar que seria ell 
qui aniria al front per coordinar l’arribada 
de material i la reestructuració dels serveis 
farmacèutics. El 17 de setembre de 1936 Mar-
có arribava al front d’Aragó i els canvis, a la 
farmàcia d’Alella. Tot i que seguia mantenint 
la propietat d’aquesta, el dia a dia el passa-
ria a gestionar un jove anomenat Pedrola 
després de consultar-ho amb el Col·legi de 
Farmacèutics. Mentre que algunes fonts des-
taquen que aquest ja era farmacèutic, altres 
asseguren que encara era un estudiant a qui 
li quedava una assignatura per obtenir el tí-
tol. Una altra de les conseqüències de la seva 
marxa al front va ser el desmantellament del 
laboratori d’extracte de fetge. El seu funcio-
nament, però, feia setmanes que s’havia vist 
afectat pels talls constants en l’arribada de 
la matèria primera com els fetges de vedella 
i els estomacs de porc provinents de Girona.

En aquesta primera etapa a l’exèrcit, 
Marcó va coordinar, entre altres, l’organitza-
ció de diferents dipòsits de material farma-
cèutic com el de Sariñena, va lluitar contra 
l’expansió de les malalties venèries, va bus-
car per tot el front el cadàver d’un oficial rus 
que després d’embalsamar s’havia d’enviar 
a Barcelona, i especialment va constatar la 
desorganització absoluta al front d’Aragó. Va 
ser al quarter general de Durruti, a Bujaraloz, 
on Marcó va demanar directament al dirigent 

anarquista que vetllés perquè el carregament 
de les furgonetes de farmàcia arribés al seu 
destí final i no fos confiscat en altres sectors. 

Sempre que era possible tornava des de 
qualsevol punt del front per assistir al Con-
sell de Sanitat de Guerra; fet que li permetia 
sopar i dormir a la farmàcia d’Alella. Nome-
nat inspector de farmàcies de l’exèrcit, va 
ser ascendit a capità per haver estat més de 
sis mesos al front.

Salt a la sanitat civil i retorn a l’exèrcit
Després d’un intens període a l’exèrcit, Mar-
có va ser reclamat pel Ministerio de Ins-

trucción Pública y Sanidad per tal d’orga-
nitzar la Inspección general de Industrias 

Químico-Farmacéuticas. Va acceptar el 
càrrec amb la condició de poder realitzar 
la seva tasca amb independència absoluta i 
no dependre de cap metge. El trasllat de la 
seu de la Inspecció de Madrid a Barcelona 
va suposar que pogués anar a sopar i dor-
mir a la farmàcia d’Alella a diari. Trasllat 
que també li va permetre seguir visitant la 
Remei Vilar, treballadora de la secció d’esta-
dística de la sanitat militar que ja coneixia 
de València, amb qui es 
casaria el 24 d’octubre 
de 1938. La seva etapa a 
la Inspecció General va 
estar marcada per la in-
troducció de la sulfami-
da. Això va ser possible 
gràcies a l’ajuda d’un 
laboratori dels Estats 
Units que va facilitar el 
seu mètode d’obtenció. 
Després d’unes prime-
res proves als hospitals 
militars, es va compro-
var que aquest medica-
ment permetia evitar o 
detenir la gangrena i la 
blennorràgia. Amb l’en-
viament a les farmàcies 
dels fronts, es va salvar 
la vida de molts ferits.

El canvi de govern 
i el nou repartiment de 
les carteres ministeri-
als va comportar l’arri-
bada d’un nou equip de 
professionals al Minis-
teri de Sanitat i la rein-
corporació de Marcó a 
l’exèrcit. El 16 de maig 
de 1938, amb només 28 
anys, era ascendit a co-
mandant provisional i 
nomenat Cap dels Ser-
veis de Farmàcia a Va-
lència. Abans, però, del 
trasllat calia aclarir la 
situació de la farmàcia 

d’Alella ja que el farmacèutic Pedrola havia 
estat cridat a files. Marcó va presentar-se al 
Col·legi de Farmacèutics per intentar trobar 
un substitut, i l’escollida va ser una farma-
cèutica aragonesa, acompanyada del seu 
pare, que havia fugit del seu poble amb l’en-
trada dels Nacionals. Tot i els nostres intents, 
no ha estat possible esbrinar els seus noms. 
El 5 de juny de 1938 arribava al País Valencià 
per començar la seva tasca. Com a Jefe de los 

Servicios de Farmacia del Grupo de Ejér-

citos del Estado Mayor del General Miaja, 
nom complet del seu nou càrrec, va acon-
seguir aturar l’expansió de malalties com 
la pel·lagra, que afectava greument la pell, 
i va centrar tota la seva energia en l’abasti-
ment de medicaments i material quirúrgic 
per hospitals i farmàcies tant militars com 
civils. Tal com destacava la revista Labor, 

órgano de los trabajadores del Laboratorio 

y Parque Central de Farmacia Militar, “la 
farmacia en el frente estimula al combatien-
te porque ve cerca de él un medio rápido de 
curación en el caso de que este cayera heri-
do”. Malgrat tots els esforços, amb la caiguda 
de Catalunya la guerra estava perduda.

GUERRA CIVIL

Com a farmacèutic militar va lluitar contra la 
propagació de les malalties venèries. El cartell 
de l’estudi gràfic dels Laboratoris del Nord 
d’Espanya del Masnou n’adverteix dels perills 

Anunci-proclama aparegut el 1937 a les pàgines de la revista 
Labor, órgano de los trabajadores del Laboratorio y Parque Central 
de la Farmacia Militar.
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La desfeta: camp de concentració i presó
Tot i que Marcó va tenir l’oportunitat de vo-
lar destí Orà el 24 de març, invitació que va 
rebutjar perquè els seus col·laboradors no 
podien acompanyar-lo, va ser fet presoner el 
31 de març de 1939 al Port d’Alacant, on les 
forces republicanes esperaven la seva eva-
cuació. Després d’estar uns dies retinguts 
en uns camps propers, uns 18.000 homes 
van ser traslladats en vagons de càrrega al 
camp de concentració d’Albatera, al sud de 
la província d’Alacant. Alimentació escassa, 
dormint a l’aire lliure sense 
cap manta i sobre el terra 
fangós, polls, tifus, brutícia, 
pallisses arbitràries, afu-
sellaments i les visites dels 
falangistes per emportar-se 
presos, el destí dels quals 
tothom sabia. Després d’arri-
bar inconscient a la inferme-
ria a causa de la disenteria ja 
no se’n mouria, però conver-
tit en farmacèutic del camp.

El 17 d’octubre de 1939 
s’iniciava el trasllat cap a la 
presó de Portaceli, un antic 
sanatori inacabat amb els 
pisos superiors sense fines-
tres, on els interrogatoris hu-
miliants i el moviment cons-
tant de presoners que mar-
xaven per ser jutjats eren el 
pa de cada dia. Marcó va ser 
novament destinat a la in-
fermeria on va preparar una 
fórmula amb sofre naixent 
que, tot i que va aturar amb 
èxit l’expansió de la sarna, 
li portaria molts problemes 
posteriorment.

En tot aquest període 
de privació de llibertat, els 
seus familiars van treballar 
incansablement per acon-
seguir el seu alliberament. 
Finalment, el jutjat número 
8 de València li concedia la 
llibertat condicional el 12 de 
febrer de 1940 amb l’obliga-
ció de tornar-hi 48 hores més 
tard per ser jutjat. Marcó ha-
via complert 30 anys a inicis 
d’aquell mateix mes. És dins d’aquest procés 
judicial on Alella es torna a creuar en la vida 
del Lluís. El jutge militar Lamo de Espino-
sa seria l’encarregat de decidir el seu futur. 
A favor seu disposava de la carta del Pare 
Provincial de l’Escola Pia, destacant el seu 
paper l’estiu de 1936 protegint la comunitat 
religiosa, i l’informe favorable de la Guar-
dia Civil de Tiana tot i puntualitzar que era 
home d’idees republicanes. Malauradament, 
el jutge disposava de dos elements que posa-
ven en perill la seva llibertat. En primer lloc, 

un informe del director de la presó de Por-
taceli que el qualificava de “rojo peligroso”. 
Aquesta era la venjança del carceller per no 
haver obtingut la composició de la fórmula 
magistral per combatre la sarna que Marcó, 
malgrat les amenaces, es va negar a desve-
lar-li. El segon obstacle va ser la denuncia 
que guardava armes i bombes a la farmàcia 
d’Alella realitzada pel farmacèutic del Mas-
nou. Aquesta era fruit d’una revenja per un 
antic enfrontament que el d’Alella explicava 
amb aquestes paraules: “quan vaig fer-me 

càrrec de la farmàcia d’Alella, durant l’es-
tiu feia passar per totes les cases (sobretot 
d’estiuejants) uns fulls en els quals es llegia 
que a la farmàcia N, de Masnou, hi trobarien 
tots els medicaments que necessitessin, re-
centment adquirits (Com si els meus fossin 
envellits). Jo el vaig denunciar al Col·legi i va 
rebre una forta advertència”. Pel que fa a les 
armes i bombes, a la farmàcia d’Alella només 
s’hi guardaven grans bombones d’alcohol de 
96 graus i una antiga escopeta inservible de 
dos canons, regal d’un vell caçador d’Alella a 

qui no cobrava els medicaments a causa de 
la seva extrema pobresa. Marcó negaria de 
forma taxativa també qualsevol vincle amb 
la maçoneria. Totes aquestes explicacions 
varen convèncer el jutge que li atorgava la lli-
bertat amb l’obligació de no sortir de Valèn-
cia i presentar-se cada 8 dies a la comissaria 
de policia.

Lent retorn a la normalitat
Amb la prohibició de l’exercici oficial de la 
professió i l’agreujament de la lesió pulmonar 

resultat de la duresa del seu 
internament, el retorn a la nor-
malitat es complicava. La ma-
laltia va fer que s’acceleressin 
els tràmits per al sobreseïment 
definitiu de la seva causa, la 
3699-V, tot utilitzant els contac-
tes de la seva família política. 
Poc després i amb l’ajuda eco-
nòmica dels seus pares, tota la 
família es traslladava a Villa-
manín, Lleó, amb l’objectiu que 
el malalt pogués fer repòs abso-
lut en un petit poble de munta-
nya. Després de tres anys i amb 
més bona salut, emprenien el 
retorn cap a Barcelona. Mar-
có, poc a poc, es reincorporava 
al món laboral, primer amb el 
càrrec oficiós de director tèc-
nic dels laboratoris Orfi, ja que 
oficialment ostentava el càrrec 
un farmacèutic amic, i a partir 
de 1961, 1972 segons d’altres 
fonts, com a farmacèutic de la 
farmàcia de Begues que va po-
der comprar un cop se li va per-
metre novament la col·legiació. 
Malgrat que va superar totes les 
dificultats que se li van posar 
per davant, sempre va creure 
que el que havia passat amb la 
farmàcia d’Alella després de la 
guerra havia estat un veritable 
robatori. El novembre de 1939 
la propietat d’aquesta havia re-
tornat a Manuel Álvarez Giralt, 
farmacèutic que havia realit-
zat la venda a Marcó el 1933 i 
que havia estat empresonat en 
període republicà. Malgrat no 

disposar del títol de propietat indispensable 
per realitzar un nou traspàs, aquest es ma-
terialitzaria el mateix 1939. En Ramon Puig 
Vergés n’era el nou propietari. Finalment, el 
1941 la farmàcia d’Alella va ser adquirida per 
Lluís Reyné Parés. 

Lluís Marcó i Dachs moria a Barcelona el 
29 d’agost de 2007 deixant enrere una vida 
apassionant i una extensa producció literà-
ria que anava de la divulgació científica a la 
poesia, tot passant per la història del poble 
jueu a Catalunya. 
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El farmacèutic Marcó l’any 1933 als baixos de la farmàcia d’Alella, al costat 
del laboratori d’extracció de fetge.
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Antonio Ventura. Federico Delicado
Estos días azules... Editorial: Thule, 2009

Conte que transmet de forma molt entenedora què va 
suposar la desfeta definitiva de la República i la fugida 
d’homes, dones i molts nens cap a França. A través d’un 
vell camió de joguina, un avi explica al seu net els atacs 
de l’aviació feixista contra les columnes de camions car-
regats de refugiats indefensos, i l’angoixa viscuda aquells 
dies. Un camió que formava part del sac de joguines 

que fou l’única cosa que la seva família va poder salvar de la guerra i al qual 
s’abraçaven els nens per superar la por provocada pel so dels avions. Conte que 
és també un homenatge al poeta Antonio Machado i al seu poema “Estos días 
azules y este sol de la infancia”. 

Joan Portell. Ignasi Blanch
Fill de rojo. Editorial: Tantàgora, 2007

A través de les vivències del fill d’un alcalde republicà 
d’un petit poble de l’Empordà, se’ns transmet el que va 
significar la repressió tant l’estiu de 1936 com el 1939 
amb l’arbitrarietat de la justícia militar franquista. Aquest 
conte, amb il·lustracions que transmeten la duresa dels 

fets, permetrà explicar què va suposar per a moltes famílies el fet d’enfilar el camí 
de l’exili, la duresa de les condicions de vida als camps de concentració francesos 
com el d’Argelès o els canvis que es patiren a les escoles amb la prohibició del 
català, el retorn dels càstigs físics i la omnipresència de la religió. Tal com diu el 
protagonista: “cada matí a cantar El cara al sol, l’himne dels feixistes, mentre al-
çaven una bandera que no era la meva”. Aquest conte forma part de la col·lecció 
La guerra dels grans, que recull relats reals d’homes i dones que patiren la guerra 
amb l’objectiu que aquesta “no torni mai més”. Altres títols de la col·lecció són El 
barret del milicià i Els tres tambors.

Miquel Rayó. Mercè Arànega
El camí del far. Editorial: Edebé, 2010

Un petit poble mallorquí veu alterada la seva aparent 
tranquil·litat per l’arribada d’un grup de presoners repu-
blicans. De sol a sol treballaran a la pedrera esmicolant 
pedra que després utilitzaran per construir un nou camí 
cap al far. Però malgrat la brutalitat del destacament 
militar encapçalat per un violent sergent i el control de 
l’alcalde falangista, la gent del poble, i especialment els 
nens, poc a poc entraran en contacte amb els presoners. 
En Miquel, fill de republicà mort a Eivissa quan intentava 
evitar l’assassinat de sacerdots a Dalt Vila, es farà amic de 

José Muñoz, el més rebel de tots. Primer li portarà menjar i ben aviat, amb l’ajuda 
de sa mare, participarà activament en la preparació de la seva fuga en una petita 
barca. Però Muñoz i els seus dos companys seran descoberts i afusellats en un 
bosc proper al camp de treball el mateix dia que els presoners i els soldats marxen 
perquè ja han acabat la seva feina. El mestre del poble i en Miquelet els trobaran i 
“en mirar aquells homes morts vilment vaig saber què volia dir la paraula dignitat”.

Ana Tortosa. Esperanza León
Camino de mi casa. Editorial: Thule, 2011

Més que un conte, podríem dir que aquest és un llibre 
de dibuixos. Il·lustracions màgiques que conformen una 
successió de pàgines on el dibuix és el gran protago-
nista i el text ajuda a entendre el relat, però ocupa una 
posició secundària. Obra que, més que explicar, ens fa 
sentir la guerra i l’exili a través de la visió d’una nena. 
Tot el que s’ha perdut, tots els somnis no complerts, tot 
el que s’enyora o la llibertat trencada, semblen coses 
impossibles de dibuixar, però Esperanza León ho acon-
segueix tot impactant al lector. Tal com diu la nostra 

protagonista “Camino de mi casa había un banco donde los viejos se sentaban 
las tardes de primavera y tibio sol. Camino de mi casa había un buzón que al-
bergaba cartas de amor...” 

Joan de Déu Prats. Lluís Filella
El senyor Guerra i la senyora Pau. 
Editorial: Edebé, 2010

Quina és una de les coses més absurdes que existeix? 
Doncs la guerra. Aquest és un dels principals missatges 
d’aquest divertit conte. A través dels personatges del mal-
humorat senyor Guerra, que viu a dalt del turó fosc on 
sempre plou, i de la seva nova veïna, l’optimista senyora 

Pau, els més petits podran entendre que els conflictes no són gens divertits. Grà-
cies a la relació establerta amb la Pau, aquest inventor d’armes per fi sabrà què 
significa rebre ajuda sense demanar res a canvi, el bon gust dels pastissos de poma 
acabats de fer o la força imparable del treball en equip, tot transformant-lo en una 
persona ben diferent. Tot i que no tracta estrictament de la Guerra Civil, aquest 
és un conte que permet entendre que tota guerra no té cap aspecte positiu i que 
acaba sempre fent mal als dos bàndols enfrontats. 

Lola Anglada
El més petit de tots. Editorial: Generalitat 
de Catalunya, 1937

Acabem aquest espai de recomanacions amb un verita-
ble llibre de la guerra escrit i il·lustrat per Lola Anglada. 
Aquesta obra fou un encàrrec del Comissariat de Pro-
paganda de la Generalitat de Catalunya presentada a la 
Fira del llibre de Barcelona el 1937. Anglada va rebre la 
missió d’escriure un llibre per a infants on el protagonista 

seria El més petit de tots, una figureta d’un nen amb barretina, vestuari obrer, 
portador d’una senyera i amb el puny tancat aixecat, que s’havia convertit en 
un dels símbols de la revolució. Un personatge que deu el seu nom a la cançó 
popular Els tres tambors. Aquest emblema de la lluita contra el feixisme és l’en-
carregat de transmetre valors republicans com la solidaritat, l’esforç, la lluita per 
la llibertat, el respecte per la natura, l’educació i la cultura al llarg de tot el llibre. 
L’edició facsímil de l’editorial Alta Fulla de 1981 és una lectura indispensable per 
fer de forma conjunta grans i petits.

“Jugues amb una escopeta? Doncs has de pensar que amb les escopetes de veritat es maten els homes, i que una de les 
bales que en surt podria tocar el teu pare i ferir-lo o deixar-lo mort de seguida. Les escopetes, juntament amb les metralla-
dores, els canons i altres armes, serveixen per matar homes i destruir pobles. Si tu odies la guerra, no has d’odiar-la només 
a ella sinó també totes les imitacions.” Amb aquestes paraules la nena Encarnació Martorell Gil escrivia al seu dietari l’any 
1937 com avorria la guerra. A continuació us presentem un seguit de contes que us ajudaran a fer entendre els més petits 
què va ser la Guerra Civil... i esperem que, com l’Encarnació, aprenguin també a detestar-la amb totes les seves forces.

Per Sant Jordi... 
contes contra la guerra

TEXTOS DE RAMON ANGLADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE NÚRIA VIDAL I SUSANNA CLAVELL
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RAMON ANGLADA
Al llarg de la Guerra Civil Española més de 
190.000 nens i nenes es van veure obligats 
a marxar dels seus pobles i ciutats. Amb 
l’avanç de les tropes rebels, el número de 
nens desplaçats augmentava i molts d’ells 
foren acollits a altres punts de la República 
com Catalunya i, especialment, el País Va-
lencià. En aquests territoris encara segurs, 
els joves refugiats s’integraven a les anome-
nades colònies infantils, on la seva formació 
continuava dins d’un sistema pedagògic laic 
i progressista. Una de les activitats d’aques-
tes colònies fou dibuixar la guerra per tal de 
començar a curar les ferides psicològiques 
provocades pel conflicte. Com una mena de 

joc, els nens i nenes havien de dibuixar les 
experiències viscudes. D’aquesta manera 
es feren milers de dibuixos que tractaven 
temes com la vida abans de la guerra, l’eva-
cuació o com s’imaginaven les seves vides 
un cop aquesta hagués finalitzat. A Catalu-
nya, des de colònies com la Guerau de Liost 
de Viladrau es realitzaren treballs que, a dia 
d’avui, encara es conserven.

L’any 1937 el propi govern de la Repúbli-
ca va organitzar una exposició a València 
amb l’objectiu que el món conegués el pa-
timent d’aquests nens, que més tard es va 
poder veure a Anglaterra i als Estats Units.

A continuació us presentem una breu 
mostra d’aquests dibuixos que transmeten 

millor que qualsevol llibre el que va signi-
ficar la guerra per als infants. En aquests, 
els avions, les bombes, el foc, els camions i 
autobusos de l’evacuació, o el puny tancat 
dels joves evacuats en acomiadar-se de les 
seves famílies hi són sempre presents.

Dibuixos extrets del treball del profes-
sor José Antonio Gallardo Cruz del Depar-
tament de Psicologia Evolutiva y de l’Edu-
cació de la Universitat de Màlaga. Petits 
tresors que majoritàriament es conserven 
a la Biblioteca Nacional d’Espanya, a la 
Avery Architectural & Fine Arts Library de 
la Universitat de Columbia i a la Mandeville 
Special Collections Library de la Universi-
tat de Califòrnia a San Diego.

Llapis de colors i paper per 
a la mainada de la República

AUTORS DELS DIBUIXOS DE LA PÀGINA SEGÜENT (De dalt a baix).

Francisco Rodríguez. 12 anys. Text que acompanya el dibuix: Boca del tunel de Port-Bou 

Paco Díaz Bravo. 9 anys. Text que acompanya el dibuix: Evacuados de Madrid

María Candelas Trancón. 13 anys. Text que acompanya el dibuix: Niños evacuados que en el camino tienen un ataque de la canalla fascista.

Alfonso Ortuño Núñez. 11 anys.

José P.C. 9 anys. Text que acompanya el dibuix: Los últimos que nos fuimos del pueblo, cuando vino el frente, vimos el bombardeo, las casas 
partidas y en llamas.

Juan Delgado Soler. 14 anys. Text que acompanya el dibuix: Evacuación de Málaga.

Justo Pasqual Valladolid. 10 anys.

Antoni Ferré. 11 anys. Text que acompanya el dibuix: El que jo he vist de la guerra. Barcelona

Dibuixar la guerra va ser una de les activitats de les colònies infantils que va 
permetre a milers de nens i nenes començar a guarir les seves ferides psicològiques
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