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A vegades és necessari i forçós 

que un home mori per un poble, 

pero mai no ha de morir tot un poble 

per un home sol: 

recorda sempre això, Sepharad.  

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 

i mira de comprendre i estimar 

les raons i les parles diverses dels teus fills. 

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats 

i l’aire passi com una estesa mà 

suau i molt benigna damunt els amples camps.  

Que Sepharad visqui eternament 

en l’ordre i en la pau, en el treball, 

en la difícil i merescuda 

llibertat.  

 

Salvador Espriu, La pell de brau. 
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No tinc prou paraules d’agraïment per a totes les persones que durant aquest viatge als anys 

trenta han fet que em sentís viva i estimada. El fet de permetre’m entrar amb total llibertat a 

l’interior de la seves vides, del seu ésser, i que, a partir d’aquí, pogués construir relats de vides 

que bateguen sota la pell amb tota una alenada de sentiments.  

En primer lloc, cal donar la més sincera gratitud a Joan Vergés, conegut com en Pitus. Ell, 

voluntàriament, es va posar a la meva disposició per qualsevol cosa que necessités a l’hora de 

fer aquest treball. Malauradament, la vida li féu una mala passada. Aquella caducitat ignorada 

però assegurada li arribà inesperadament. Més enllà dels fets, on l’esperit és silent, on la 

memòria perviu, quedà la seva veu, en aquella sala on no hi havia espai ni temps. 

A Bibiana Cruz que m’aconsellà un seguit de llibres per posar-me al dia en l’etapa històrica.  

Cal donar les gràcies a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per la seva disponibilitat, 

cooperació i, sobretot, per les facilitats a l’hora de consultar els documents. També, als 

treballadors de l’Arxiu Municipal d’Olot per la seva amabilitat i dedicació. Tot seguit a Melcior 

Teixidor per ensenyar-me la seva col·lecció de fotos i deixar-me-les sense cap compromís. A 

Lourdes Font, directora del CEIP Les Escomes, que em deixà consultar l’arxiu de l’escola del 

poble.  

Darrera de cada mirada, darrera de cada il·lusió hi ha un cor que batega amb la força dels anys. 

I malgrat tot, somien amb il·lusions. Per aquesta passió i, per sobre de tot, per poder tornar 

enrere agraeixo infinitament a tots els protagonistes indiscutibles del meu treball que gràcies a 

ells ha sigut possible: en Josep Domènech i la Margarita Vila, la Teresa Torrent, en Joan 

Surribas, en Silvestre Brunsó i la Pilar Torrent, l’Anna Forn, la Maria Rosa i tota la família de 

Can Roca, en Joan Pujals, en Ramon Solé i família, la Narcisa Torrent i en Pere Domènech, la 

Maria Àngels Pairó, en Jaume Compte, en Joaquim Pagès i la Paquita Manté.  

També estic en deute amb la meva família ja que ells m’han fet d’enllaç amb les persones que 

havia d’entrevistar. Però sobretot, a la meva mare, qui ha fet d’aquest treball un tresor i m’ha 

engrescat perquè aconseguís un recull ben bonic del nostre poble.  

I què seria un treball sense donar les gràcies a les meves amigues? Elles, boniques i alegres, 

amb les que ens hem donat suport mútuament per poder realitzar-los respectivament.  

Ja per acabar, dono les gràcies a la Dolors Casas, la meva assessora, una persona que m’ha 

guiat en aquest camí, que m’ha aconsellat i que m’ha ofert el seu temps.  
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Però sobretot, gràcies a la il·lusió i coratge que se m’ha donat per escriure la història de la 

guerra civil del meu poble natal, Sant Jaume de Llierca. I, en aquest breu any, aprendre i gaudir 

de les seves vivències i experiències.  

Moments que passen i que queden vigents en el record. Gràcies per cada gest i cada paraula. 

Simplement, gràcies.    
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1.1.1.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    
La joventut, el futur. Tot està a les nostres mans. El futur a decidir, el passat a millorar. Impedir 

que vinguin temps dolents, com els que hagueren d’afrontar aquells que visqueren la Guerra 

Civil espanyola. I pensar que no tenien cap full de ruta per fer front a un temps tan agosarat, i 

nosaltres, amb la nostra inconsciència juvenil, no ens podem ni imaginar què va significar. Per 

això, m’agradaria pal·liar aquesta desconeixença amb aquest treball. La veritat del que succeí 

no pot restar en l’oblit de les noves generacions, cal que es conegui el passat per tal de 

dibuixar un futur millor, sense cometre les mateixes errades. 

En definitiva, el que realment pretenc amb aquest treball és poder guanyar la batalla contra 

l’oblit a partir de les vivències i records dels últims testimonis que he pogut localitzar a Sant 

Jaume de Llierca. Ells són els autèntics protagonistes del meu treball, els que m’han permès 

esbrinar com era la vida del meu poble i els fets que varen marcar aquell període tan tràgic de 

la història de Catalunya. A més, el fet d’adonar-me que era una oportunitat única de conèixer 

aquesta etapa històrica en les paraules dels darrers supervivents fou l’argument indiscutible 

pel qual vaig decidir tirar endavant aquest projecte. El que pretenia era viatjar a través de les 

paraules a Sant Jaume de Llierca. I creieu-me... estic convençuda que ho he aconseguit força o, 

si més no, jo veig reflectida tota la seva il·lusió, alegria i temor en cada pàgina escrita. Tot i així, 

l’objectiu elemental d’aquest treball es podria basar en les següents paraules de Narcís-Jordi 

Aragó que diuen així: “Són molts els qui voldrien que es deixés de parlar d’un passat concret, 

perquè diuen que el que cal és construir el futur. Com si l’edifici del futur es pogués sostenir 

sense arrels, alçat només sobre la roca de la dissimulació i de la hipocresia”.  

En el moment en què ens van presentar el que seria el nostre company durant més d’un any, 

en els pitjors i millors instants d’aquest nou curs que iniciàvem, no hauria dit mai que 

realitzaria un treball basat en el recull de memòries autobiogràfiques i històriques que 

succeïren durant la Guerra Civil espanyola al meu poble natal, Sant Jaume de Llierca. 

Inicialment tenia en ment algun projecte relacionat amb les clàssiques, principalment el llatí, 

sobre llatinismes o l’extinció de les llengües ja que sempre he cregut en la següent frase: “No 

hi ha llengües mortes, sinó cervells letàrgics”. Però també m’atreia molt la idea sobre 

reconstruir la història d’alguna família a partir de l’estudi d’un seguit de cartes. El fet és que, 

després de dies i dies ruminat en què em sentiria més còmoda, em vaig decantar per estudiar 

les vivències viscudes pels que van patir la guerra civil i la immediata postguerra ja que molt 

aviat no es podrà dur a terme un recull tan bonic com aquest.  
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Cal dir que en un principi no creia que Sant Jaume de Llierca em proporcionés prou material a 

l’hora d’elaborar aquest treball, sinó que veia necessari investigar a més a més un poble veí, 

com Montagut ja que no existeix cap llibre que se centri profundament en el tema. I per què 

aquests dos pobles? Senzill, són els respectius pobles natals dels meus pares. De totes 

maneres, la Dolors Casas, la meva assessora, em va recomanar molt encertadament que en un 

primer moment em centrés en un únic indret. Així doncs, vaig començar a preguntar a la gent 

gran del poble si es recordaven d’aquella època i si volien compartir els seus records amb mi.  

Abans d’iniciar la redacció del treball, però, vaig creure del tot convenient posar-me al dia 

sobre el tema llegint obres de caràcter general per situar-me històricament en el que succeí. A 

partir de tot allò llegit vaig començar a pensar quines preguntes podria fer als entrevistats i així 

poder elaborar les entrevistes. S’ha de tenir en compte que jo volia que aquests 

m’expliquessin, amb total sinceritat, les vivències viscudes en pròpia pell, cosa difícil a causa  

que ja  han passat  75 anys del conflicte i, per tant, vol dir que han de tenir  80 anys llargs per 

poder recordar-se’n. També vaig pensar que no seria correcte centrar el treball en els 

partidaris d’un determinat bàndol, per això, vaig creure convenient entrevistar homes i dones 

d’ideologia oposada perquè donessin una visió diferent del conflicte que es produí i així 

aconseguir una visió menys partidista. Un cop vaig tenir clar on volia arribar, gràcies a la meva 

família, em va ser possible trobar persones disposades a oferir-me el seu temps i una part de la 

seva vida. Després de tota la informació recopilada, només calia redactar-la prenent com a 

punt de partida l’entrevista i la informació llegida sobre el tema tractat.  

També cal dir que en un primer moment, vaig decidir centrar-me en uns camps determinats 

com són la vida quotidiana, l’escola, la fàbrica , el paper de l’església, la repressió republicana i 

franquista, però no sabia del cert si eren els temes més rellevants d’aquest petit poble, si me’n 

deixava algun o si un dels escollits no tenia prou suc per extreure’n el seu màxim profit; cosa 

que acabaria descobrint al llarg de la seva investigació. Per exemple, he pogut aprofundir 

bastant en el tema dels refugiats gràcies a la documentació trobada a l’arxiu municipal, fet que 

no preveia ja que els records orals sobre aquest tema són molt pocs i imprecisos. En resum, el 

camí que he seguit a l’hora de fer el meu treball ha estat llegir bibliografia sobre el tema, parlar 

amb els testimonis vius i, finalment, contrastar la informació oral obtinguda amb dades 

d’arxiu: bàsicament l’arxiu municipal de Sant Jaume de Llierca on he pogut consultar els llibres 

d’actes, els llibres d’entrada i sortida i altres documents d’interès; però també l’arxiu de 

l’escola, el d’Olot i el de l’Amical de Mauthausen, així com també l’arxiu fotogràfic de Melcior 

Teixidor.  
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Tota aquesta informació l’he estructurat de manera que trobem una primera part on hi ha una 

breu contextualització de la Guerra Civil espanyola i la Guerra Civil a la Garrotxa per tal de 

facilitar la comprensió de la part central que engloba tots els aspectes investigats a través dels 

testimonis i de l’arxiu municipal i, una última en la qual trobem els documents consultats que 

seria l’annex.  

Tot el que va passar fou dolent i tothom fou assassí i màrtir, no importa qui va guanyar o qui va 

perdre, durant la guerra morí molta gent, massa. Qui va guanyar aprofità la força per fer mal, 

però si haguessin guanyat els altres, hauria canviat res? Tothom s’aprofita del poder que té, 

aquest els sedueix i els controla com titelles. Després de sentir històries de tots colors que 

succeïren durant la Guerra Civil, únicament puc dir: MAI MÉS.   

Escric del moment que ja no és, de la certesa del passat. El temps passa, és inevitable, però el 

que vull aconseguir és que el bolígraf oblidat torni per plasmar tot allò que succeí temps ençà. 

Passen els anys i passem amb ells: no hi ha mentida que amagui l’amarga veritat. Tot s’acaba 

sabent, tot s’acaba descobrint.  

Com construir un futur, sense reconstruir el teu propi passat? Escoltem la història amb 

atenció, aprenguem d’ella i no permetem que ens tornem a equivocar. Tinguem fe en ella, en 

la seva experiència. Per això avui, aquí i ara, vull explicar un trosset d’ella.  
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2.2.2.2. LA GUERRA CIVIL LA GUERRA CIVIL LA GUERRA CIVIL LA GUERRA CIVIL 

ESPANYOLAESPANYOLAESPANYOLAESPANYOLA    

La Guerra Civil Espanyola (17 de juliol de 1936 - 1 d'abril de 1939)  va ser el conflicte definitiu 

en què van esclatar totes les tensions i odis entre dues maneres de viure i entendre la societat 

de l’Estat espanyol. Les desavinences venien de lluny i ja s’havien enfrontat en altres ocasions 

al llarg dels segles XIX i XX: d’una banda hi havia l’Espanya tradicional, conservadora, partidària 

que el poder secular de l’Església, els grans terratinents i l’exèrcit continués sent inamobible; i 

de l’altra, l’Espanya que havia begut de les fonts liberals, laïcistes i obreristes que volia imposar 

una democràcia real, la llibertat de partits i sindicats, o una concepció plural de l’estat que 

tingués en compte els nacionalismes català i basc, entre d’altres factors. Aquesta darrera 

circumstància, que va tenir molt pes en els anys previs a l’esclat bèl·lic, va fer que la guerra 

tingués un caràcter diferenciat i segurament més greu a Catalunya, que a la resta de l’Estat.  

2.1.2.1.2.1.2.1. EL TRIOMF DEL FRONT POPULAREL TRIOMF DEL FRONT POPULAREL TRIOMF DEL FRONT POPULAREL TRIOMF DEL FRONT POPULAR    

Per presentar-se a les eleccions de febrer de 1936 els partits catalanistes d’esquerra es van 

agrupar en el Front d’Esquerres. Aquest donava suport al programa del Front Popular1, una 

coalició de republicans d’esquerra, socialistes i comunistes a tot l’Estat que pretenia conquerir 

el poder i tornar a aplicar la legislació reformista suspesa. Els partits dretans van reaccionar 

amb la formació del Front Català d’Ordre, coalició electoral 

organitzada per la Lliga. A la resta d’Espanya, les dretes es van 

agrupar en l’anomenat Bloque Nacional, constituït per la CEDA2, 

republicans de dretes, monàrquics, tradicionalistes i, en alguns 

districtes, radicals.  

                                                           
1
 Front comú propugnat per la tàctica política dels moviments socialista i comunista, de caràcter 

defensiu i que reuneix les organitzacions de la classe obrera, dels camperols i de la petita burgesia 
urbana i liberal a fi de frenar l'avanç del feixisme i del nacionalsocialisme.  
 
2
 Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA) fou una coalició de partits polítics de dretes que 

es va formar durant la Segona República Espanyola i que fou derrotada a les eleccions generals del 
febrer de l'any 1936, que donaren el triomf als partits d'esquerra agrupats en l'anomenat Front Popular. 

 

Manuel Azaña 
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El Front Popular va obtenir el 48% dels vots i fou la força guanyadora enfront del 46,5% de la 

dreta. A Catalunya el Front d’Esquerres va obtenir el 59% dels vots, mentre que el Front 

d’Ordre va aconseguir el 41% dels vots. D’acord amb el que s’havia signat en el programa del 

Front Popular, el nou govern va quedar format 

exclusivament pels republicans d’esquerra, mentre 

que els socialistes i els altres partits de la coalició es 

van comprometre a donar-los suport parlamentari. 

Manuel Azaña va ser elegit president de la República 

amb una gran oposició de la dreta, i Santiago Casares 

Quiroga, cap del govern. A Catalunya es va restablir la 

Generalitat i les seves institucions, el Parlament va 

confirmar Lluís Companys com a president. Tot i 

l’existència de conflictes laborals, a Catalunya no es 

va desenvolupar un clima de crispació i 

d’enfrontament entre dretes i esquerres com hi havia 

a d’altres llocs de l’Estat.  

2.2. LA CONSPIRACIÓ MILITARLA CONSPIRACIÓ MILITARLA CONSPIRACIÓ MILITARLA CONSPIRACIÓ MILITAR 

Des del moment en què es proclamà la República el 1931, una part de l’exèrcit li fou hostil i hi 

conspirà en contra. El govern de la República era conscient d’aquest perill i el generals que es 

consideraven més sospitosos van ser enviats a la perifèria: Franco a les Canàries, Goded a 

Mallorca. Ningú no va sospitar del general Mola. Els primers dies de març de 1936 es 

començaren a tramar diverses conspiracions alhora de manera paral·lela contra la República. 

La creació d’un clima de violència a Espanya era una estratègia que afavoria els sectors decidits 

a organitzar un cop d’Estat militar contra la República. En els primers moments la conspiració 

militar va tenir poca força, fins que s’hi va posar al capdavant el general Emilio Mola a partir 

del mes d’abril. El seu pla consistia a organitzar un pronunciament militar simultani a totes les 

guarnicions possibles i a donar un protagonisme especial a l’exèrcit d’Àfrica, comandat pel 

general Franco. El dia 14 de juliol es va produir a Madrid l’assassinat, a mans d’un grup 

d’esquerrans, del dirigent monàrquic José Calvo Sotelo com a resposta a l’assassinat del tinent 

Castillo, que col·laborava amb les milícies d’esquerra. La mort del polític va accelerar els plans 

colpistes i la insurrecció va començar al Marroc el dia 17 de juliol. Això va ser l’inici d’una 

guerra civil que va durar tres anys.  

 

 

Lluís Companys 
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Francisco Franco 

2.3.2.3.2.3.2.3. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVILL’ESCLAT DE LA GUERRA CIVILL’ESCLAT DE LA GUERRA CIVILL’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL    

El 17 de juliol del 1936, a Melilla, el coronel Yagüe, cap de la 

Legió, es va aixecar en armes contra la República i la insurrecció 

(Alzamiento Nacional 
3) es va estendre ràpidament a la resta del 

protectorat marroquí. Entre el 18 i el 19 de juliol la majoria de les 

guarnicions militars de la resta d’Espanya es van unir al cop 

d’estat. Des del Marroc, el dia 18, el general Franco es va dirigir 

cap a la península al capdavant de l’exèrcit d’Àfrica. Els militars 

revoltats el juliol de 1936 van justificar la insurrecció amb una raó 

bàsica: salvar Espanya d’una imminent dictadura comunista. 

Segons ells, l’acció militar era un moviment nacional inevitable, ja que el poble espanyol corria 

el risc d’anihilament. Això, però, no era cert, encara que la resposta popular revolucionària 

immediatament posterior a l’aixecament ho podia fer creure. Durant la primavera de l’any 

1936 es va produir a Espanya un deteriorament important de l’ordre públic, davant el qual el 

govern republicà no va actuar amb prou fermesa i habilitat. Aquesta situació va contribuir a 

radicalitzar la divisió social i ideològica del país. El 19 de juliol, el president Santiago Casares 

Quiroja va ser substituït com a cap de govern per José Giral, qui va ordenar el repartiment 

d'armament entre la població civil, facilitant la derrota dels insurrectes als principals nuclis 

industrials, Madrid i les capitals mediterrànies, però el fracàs de la revolta va donar pas a una 

guerra llarga i 

sagnant. La 

insurrecció va 

triomfar 

pràcticament a 

tota l’Espanya 

interior, a Galícia, a 

l’Andalusia del 

Guadalquivir, a les 

zones agràries on 

predominaven la 

gran propietat o els 

petits propietaris 

molt conservadors 

                                                           
3
 Nom donat pels franquistes a l'aixecament del Divuit de Juliol de 1936. 

 

Divisió d’Espanya després de la insurrecció (juliol del 1936) 
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i també a dues ciutats importants: Sevilla i Saragossa. En canvi, va fracassar allà on les forces 

obreres i d’esquerres tenien més presència: a les zones industrials del País Basc, a Catalunya, 

Madrid, València, Astúries i Santander, així com en una part de Castella, Extremadura i 

Andalusia. Els insurrectes havien previst un pronunciament militar que els permetria apoderar-

se dels òrgans de govern, decretar l’Estat de guerra i sufocar qualsevol signe d’oposició. Havia 

de ser una operació ràpida, de pocs dies. Però la divisió de l’exèrcit i de les forces d’ordre 

públic, l’acció del govern i la resistència popular van fer evident que, malgrat que el cop militar 

no havia triomfat, el país havia quedat dividit en dos bàndols que s’enfrontarien en una 

sagnant guerra civil.  

2.4.2.4.2.4.2.4. ELS DOS BÀNDOLSELS DOS BÀNDOLSELS DOS BÀNDOLSELS DOS BÀNDOLS    

BÀNDOL REPUBLICÀ 

Els lleials a la República estaven constituïts per les classes populars: obrers i empleats urbans, 

petita burgesia i pagesia sense terra. La majoria eren afiliats o simpatitzants de les 

organitzacions socialistes, comunistes i 

anarcosindicalistes. Eren anomenats per 

la dreta amb el qualificatiu despectiu de 

“rojos”. Al costat dels republicans s’hi 

arrenglararen les classes mitjanes i 

sectors de la burgesia il·lustrada, a més 

d’un grup nombrós d’intel·lectuals i 

d’artistes. Tots defensaven essencialment 

la legitimitat republicana i el conjunt de 

reformes endegades durant el bienni d’esquerres4 i el Front Popular. Aquest sector 

representava interessos diversos i acollia tant sectors petitburgesos reformistes com grups 

revolucionaris. A diferència del bàndol nacional, no comptava amb unes tropes preparades per 

afrontar la guerra. La inferioritat militar i d’armament era clara i per això es va cridar 

massivament a la població civil per allistar-se al front per formar unes tropes capaces 

d’enfrontar-se als nacionals. Es van formar les milícies obreres, poc eficients, inexpertes, amb 

poca disciplina i professionalitat. Per aconseguir armament van haver de comprar-lo a la URSS. 

La Guerra Civil ha de ser analitzada com l’enfrontament armat entre aquests dos sectors, en 

                                                           
4
 Període comprès entre el 14 d’abril de 1931 i el 19 de novembre de 1933 en què el govern de la 

República fou dirigit per les forces de centreesquerra. L’objectiu era emprendre reformes per tal de 
modernitzar la societat. S’actuà en quatre fronts per tal d’aconseguir-ho: el treball al camp, l’educació, 
l’exèrcit i l’Església. 
 

 

Bandera del Bàndol Republicà 
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què hi havia, d’una banda, els vells grups dominats de l’Espanya de la Restauració i, d’una 

altra, els grups emergents obrers i burgesos que volien establir un sistema polític democràtic i 

un ordre social progressista. Les reformes republicanes eren imprescindibles per a la 

modernització de la societat espanyola, però atemptaven contra els privilegis seculars dels 

grups dominants. L’enfrontament es va produir a la desesperada, perquè per als uns, era 

indispensable guanyar per poder transformar la societat espanyola i per als altres, era també 

imprescindible per poder continuar exercint el domini.  

BÀNDOL NACIONAL 

Es definien com a “nacionals” i catòlics. Els insurrectes estaven dirigits per militars que tenien 

el recolzament de les classes altes i dels sectors més conservadors: monàrquics de dretes, 

grups catòlics, falangistes, 

tradicionalistes i els qui s’havien oposat 

a les reformes de la República. 

Comptaven amb unes tropes 

organitzades disciplinades, amb 

jerarquia militar, unificades i instruïdes 

tècnicament. Pel que fa a l’armament 

era superior al del bàndol republicà ja 

que tenien el suport del feixisme italià i 

del nazisme alemany. Resumint, la 

superioritat militar era destacable. A diferència de la zona republicana on va regnar la 

desorganització, a la zona nacional va dominar l’ordre i la disciplina, qualitats bàsiques per 

guanyar una guerra. Els generals insurrectes es van convertir en el màxim poder, i el general 

Franco es proclamà Generalísimo
5
 dels exèrcits. Els militars van manifestar que la seva intenció 

era imposar una dictadura militar que restablís “l’ordre” i aturés el risc d’una revolució social. 

A les zones que anaven conquerint s’hi aplicaren els principis ideològics de la Falange 

Española, anul·lant tots els decrets dictats pel govern republicà. 

2.5.2.5.2.5.2.5. LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA GUERRA CIVILLA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA GUERRA CIVILLA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA GUERRA CIVILLA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA GUERRA CIVIL    

Des del primer moment la Guerra Civil espanyola va tenir una gran repercussió internacional. 

L’esclat de la guerra a Espanya va ser vist com una confrontació entre les forces 

democràtiques, i en part revolucionàries (socialistes o comunistes), i els règims feixistes en 

                                                           
5
 Terme que denota un rang militar. S’aplica habitualment a un oficial militar que pren el poder a través 

d’un cop d’estat. 

Bandera del Bàndol Nacional 
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expansió (Alemanya, Itàlia). Es va considerar aleshores que Espanya era un “microcosmos” en 

el qual s’estava produint l’enfrontament armat que molts temien que tingués lloc a escala 

mundial. Per tant, la Guerra d’Espanya, nom amb què va ser coneguda internacionalment, fou 

un esdeveniment que va apassionar i va dividir els governants, els mitjans de comunicació, 

l’opinió pública i els intel·lectuals d’arreu del món. Per contra, l’opinió democràtica i 

progressista mundial i els partits obrers d’arreu del món es van manifestar de manera decidida 

a favor de la República. La República va demanar suport militar i polític, en primer lloc a 

França, que també tenia un govern del Front Popular, però la Gran Bretanya, que defensava 

una política de contenció davant l’Alemanya nazi, va comunicar a França que, si intervenia a 

Espanya per ajudar la República, no donaria suport a la política internacional francesa davant 

l’amenaça de Hitler. França es va sotmetre a les exigències britàniques i va impulsar la creació 

d’un Comitè de No-intervenció, al qual es van adherir vint-i-set països. La política de no-

intervenció va constituir una immensa injustícia per a la República i fou una de les causes de la 

seva derrota, 

perquè va negar 

a un Estat sobirà 

i legítim el dret a 

adquirir armes 

per defensar-se 

d’una 

insurrecció.  

L’existència del 

Comitè de No-

intervenció no 

va impedir que 

els dos bàndols 

rebessin ajuda exterior. Els insurrectes van ser els més afavorits per la tramesa d’armes 

alemanyes i italianes (avions, tancs, artilleria, fusells, municions), que va ser la més important 

pel que fa al seu valor tant numèric com estratègic. Alemanya va enviar la seva aviació, la Legió 

Còndor6 i va fer servir la Guerra Civil espanyola com a camp de proves d’algunes armes noves.  

Atesa la situació, el govern de la República va haver de comprar armes i productes energètics 

allà on va poder i com va poder. Els consellers militars soviètics van tenir un paper destacat en 

                                                           
6
 Nom oficial, des del novembre de 1936, de les forces aèries alemanyes que lluitaren a favor del general 

Franco, en la guerra civil espanyola de 1936-39.  

Brigadistes 
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l’organització tàctica de la guerra, així com els seus comissaris polítics, que van exercir la seva 

influència a través, sobretot, del partit comunista (PCE). El bàndol republicà també va comptar 

amb les tropes de voluntaris de les Brigades Internacionals que eren unitats militars integrades 

per voluntaris a favor dels republicans durant la guerra civil espanyola. Els primers grups es 

formaran pel juliol del 1936 amb participants a l’Olimpíada Popular de Barcelona. El centre de 

reclutament s’establí a París i el d’instrucció militar a Albacete on es concentraren els primers 

contingents arribats de diversos països europeus a mitjans d’octubre de 1936. Hi participaren 

combatents de més de 50 països de tot el món, amb un total de 40000 homes al llarg de la 

guerra, organitzats en 15 brigades. Els principals contingents foren francesos (10000 

voluntaris), italians (2500), belgues, iugoslaus, anglesos, canadencs i nord-americans. 

Intervingueren eficaçment en la defensa de Madrid (novembre 1936) i a les batalles d’El 

Jarama, Brunete, Belchite, Terol i a l’Ebre. El govern republicà, en compliment de la resolució 

de la Societats de Nacions de l’1 d’octubre de 1938, n’ordenà la retirada, bé que restaren a 

Catalunya, fins al febrer de 1939, alguns petits contingents. L’acte de comiat, molt 

espectacular, tingué lloc a Barcelona el 15 de març de 1938. Per l’experiència militar d’alguns 

dels seus membres i pel seu entusiasme foren una valuosa aportació a la causa republicana. 

Una tercera part dels seus components moriren en combat.  

AJUDA MILITAR ESTRANGERA A LA GUERRA CIVIL 

ITÀLIA 

Tropes 72775 

Avions Bombarders, caces i altres: 759 

ALEMANYA 

Tropes 17000 (aproximadament) 

Tancs 120 

Peces d’artilleria 600 (aproximadament) 

Avions Bombarders, caces i altres: 597 

UNIÓ SOVIÈTICA 
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Tropes Entre 2000 i 6000 

Tancs 760 

Peces d’artilleria 1555 

Avions Katiusques i altres: 1087 

    

2.6.2.6.2.6.2.6. EL DESENCADENAMENTEL DESENCADENAMENTEL DESENCADENAMENTEL DESENCADENAMENT    DE LA REVOLUCIÓ SOCIALDE LA REVOLUCIÓ SOCIALDE LA REVOLUCIÓ SOCIALDE LA REVOLUCIÓ SOCIAL    

Al territori que es va mantenir fidel a la República la insurrecció militar va provocar l’extensió 

d’un clima revolucionari. Per tal d’aturar la insurrecció, el govern republicà de José Giral va 

dissoldre l’exèrcit tradicional i els cossos policials i va decretar la creació de batallons de 

voluntaris en els quals havien d’integrar-se les milícies. En conseqüència, al territori republicà 

es va crear una estructura de poder popular que constituïen en aquell moment l’única força 

militar capaç de defensar la legalitat republicana. Així, entre l’estiu i la tardor del 1936 el poder 

de l’Estat va ser substituït per organismes revolucionaris populars que aplegaven les forces del 

Front Popular. Van sorgir aleshores consells, comitès i juntes que s’ocupaven d’organitzar les 

columnes de voluntaris per anar al front, l’ordre públic, l’economia i molts altres aspectes de la 

vida social. En algunes regions els comitès i les juntes es van unificar per formar consells 

regionals. A Catalunya el dia 20 de juliol el president Companys va convocar els dirigents de la 

CNT-FAI, que havien tingut una intervenció molt important a l’hora d’aturar els insurrectes, i 

els va oferir la formació d’un Comitè Central de Milícies Antifeixistes que agrupés les diferents 

forces polítiques i sindicals fidels a la República. Aquest govern, presidit pel president 

Companys, s’ocupà d’organitzar les columnes de voluntaris que van sortir cap al front d’Aragó i 

també de controlar l’ordre públic. D’altra banda, els primers mesos de la guerra es va 

desencadenar a la zona republicana una repressió espontània contra tothom que pogués tenir 

relació amb els anomenats “facciosos” (insurrectes). L’Església, la burgesia, els propietaris i les 

classes benestants  van ser objecte d’una persecució que es va escapar del control del govern. 

Es van produir assassinats, “passejades”, detencions il·legals a les txeques (presons 

clandestines), saqueigs i crema d’esglésies i convents, i també requisa de béns i de propietats 

particulars. Hi va haver incidents especialment greus, com ara els assassinats de presos polítics 

de dretes a la presó Model de Barcelona i a la de Madrid. A la darreria de l’estiu una gran part 

de les forces polítiques van reclamar un poder estatal fort i un pacte antifeixista que 

concentrés els esforços a guanyar la guerra, que controlés les experiències d’autogestió, 

l’autonomia de les columnes de milicians i que posés fi al terror revolucionari. Així, el 5 de 
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setembre de 1936 el socialista Largo Caballero va formar a Madrid un govern amb republicans, 

socialistes i, per primer cop, comunistes. Dos mesos després s’hi van incorporar quatre 

ministres anarcosindicalistes. Els Fets de Maig de 19377 van fer perdre influència als 

anarquistes i van enfortir les posicions dels comunistes. El president de la República, Manuel 

Azaña, va encarregar la formació d’un nou govern al socialista Juan Negrín. Al novembre de 

1937, Negrín va decidir de traslladar el govern de València a Barcelona on també s’havia 

refugiat el govern basc des de la caiguda del nord.  

2.7.2.7.2.7.2.7. LES FASES DE LA GUERRALES FASES DE LA GUERRALES FASES DE LA GUERRALES FASES DE LA GUERRA    

LA LLUITA PER MADRID 

(juliol 1936 – març 1937) 

Després de travessar l’estret el 

juliol del 1936, les tropes 

d’Àfrica, legionaris i regulars 

sota el comandament del 

general Franco, tenien com a 

objectiu essencial prendre 

Madrid, la capital símbol del 

poder republicà. La conquesta 

de la capital podia ser 

imminent. El 29 d’octubre es 

va decretar la mobilització 

general per aturar l’ocupació de Madrid i milers d’homes i de dones van fortificar la ciutat. 

Mentre s’obrien trinxeres, s’anaven escampant consignes que 

van esdevenir mítiques, com “No passaran” i “Madrid, tomba 

del feixisme”. El 6 de novembre, temorosos que Madrid pogués 

caure en mans de l’enemic, el govern republicà va prendre la 

decisió de traslladar-se a València. Madrid va resistir, malgrat 

l’atac frontal de l’exèrcit insurrecte i les constants incursions 

aèries, gràcies també a l’ajut de les primeres Brigades 

Internacionals, dels tancs russos i de les columnes de voluntaris 

                                                           
7
 Foren els enfrontaments que succeïren entre el 4 i el 7 de maig de 1937 a Barcelona entre les forces de 

l’ordre públic de la Generalitat, amb el suport de milicians del PSUC, de la UGT i d’Estat Català, contra 
milicians de la CNT i la FAI, amb el suport del POUM. 

Mapa juliol 1936 
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catalans, sobretot la dirigida per Buenaventura Durruti. Un cop rebutjat l’intent d’ocupar 

Madrid, els insurrectes van iniciar dues maniobres d’encerclament per aïllar la capital i tallar 

les dues comunicacions amb València. La primera maniobra va ser la batalla d’El Jarama (febrer 

1937), en la qual els insurrectes van travessar el riu, però van ser detinguts pels republicans. La 

segona va ser la batalla de Guadalajara, el mes de març del 1937, on les tropes italianes aliades 

de Franco van sofrir una derrota contundent per part del nou Exèrcit Popular de la República. 

Fou la primera victòria republicana.  

L’OCUPACIÓ DEL NORD (abril – octubre del 1937) 

Davant les 

dificultats per 

prendre Madrid, 

Franco va decidir 

abandonar l’atac a 

la capital i 

concentrar els 

esforços a la zona 

nord. Una franja 

estreta que 

comprenia 

Astúries, Cantàbria 

i Biscaia havia 

quedat a la zona 

republicana però 

els insurrectes 

controlaven 

Navarra i Àlaba des del primer moment i l’agost del 1936 ja havien pres Sant Sebastià. Els dos 

elements de resistència tenien un valor simbòlic: Astúries com nucli revolucionari, i el País Basc 

per la seva afirmació nacional. La novetat fou el primer bombardeig aeri de la història a 

Gernika8 per avions alemanys. Després de ser destruïda, les tropes de Franco entraren a la 

ciutat. Bilbao fou ocupada el 19 de juny gràcies a la superioritat dels insurrectes en armament i 

en aviació. Després vingué Santander on pràcticament no es trobà resistència organitzada i, 

                                                           
8
 Atac aeri realitzat el 26 d’abril de 1937 per la Legió Cóndor contra la població basca de Guernika. 

L’objectiu va ser atemoritzar la població civil i desmoralitzar el bàndol republicà. S’ha convertit en un 
símbol dels horrors de la guerra per a tot el món. Inspirà Picasso que pintà el famós Guernika. 

 

Mapa març 1937 
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dos mesos més tard s’ocupà Astúries. Aquestes derrotes republicanes van fer que una zona de 

primera importància econòmica passés a les mans dels insurrectes. D’altra banda, milers de 

persones van iniciar un veritable èxode fugint de les regions ocupades cap a zones que encara 

eren en mans de la República. El govern republicà, per evitar la caiguda del front nord, va 

contraatacar per atraure les tropes franquistes en un altre front. Durant l'estiu de 1937 el 

Front Popular va llançar tres ofensives per distreure  les tropes de Franco: el juny van fer un 

moviment per recobrar Segòvia, obligant Franco a traslladar tropes fora del front de Madrid; el 

juliol el govern republicà llançava una forta contraofensiva a l'àrea de Madrid, als voltants de la 

població de Brunete, que els nacionals van refusar amb dificultat i a l'agost la batalla de 

Belchite engegada pels republicans per conquerir Saragossa no va tenir èxit i tampoc va 

aconseguir aturar l'atac contra Astúries. Franco, en canvi, demostrava una major capacitat 

logística per traslladar les seves tropes d'un front a un altre. 

L’ARRIBADA A LA MEDITERRÀNIA (novembre 1937 – juny 1938) 

Al final del 1937 els comandaments republicans encara confiaven en la possibilitat de guanyar 

la guerra. Per això, 

van intentar un 

seguit de reformes 

de l’exèrcit: el van 

dotar de 

comandaments 

professionals, hi 

van integrar els 

quadres 

procedents de les 

milícies i dels 

brigadistes 

internacionals i hi 

van col·locar al 

capdavant un 

prestigiós general, 

Vicente Rojo, el 

defensor de Madrid. El nou exèrcit republicà va desfermar diferents ofensives, la més 

important de les quals va tenir lloc a Terol, on l’hivern del 1937 – 1938 es va lliurar una gran 

batalla que va comportar l’ocupació republicana de la ciutat. Tanmateix, el general Franco va 

 

Mapa abril 1938 
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decidir iniciar una contraofensiva en la qual va sotmetre les tropes republicanes a intensos 

bombardejos aeris i d'artilleria, però que acabà per recuperar la ciutat definitivament el 22 de 

febrer. La batalla de Terol va deixar exhaust l'exèrcit republicà, cosa que permeté a Franco 

iniciar la campanya d’Aragó (març 1938), que comportà el desplaçament del front a Catalunya. 

Franco pretenia dividir en dos les zones controlades pel govern republicà. El 3 d’abril els 

nacionals van ocupar Lleida i Gandesa i, poc després, conquerien Balaguer, Tremp i Camarasa i 

les centrals hidràuliques del Pirineu. L’ofensiva continuà cap al sud, fins assolir la Mediterrània 

col·locant el front de guerra en els rius Segre i Ebre. 

L’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (juliol 1938 – febrer 1939) 

Les autoritats republicanes eren conscients que la situació bèl·lica els era ja plenament 

desfavorable. L’única esperança era reconquerir territori, tornar a unir la zona republicana i 

mostrar a l’opinió internacional que la República encara era viva i amb forces per emprendre 

una nova iniciativa. La batalla de l’Ebre va ser un dels episodis militars més importants de la 

guerra. Va començar el dia 25 de juliol del 1938 amb un atac republicà que va travessar el riu 

Ebre entre Benifallet i Mequinensa i va conquerir diverses poblacions. Des d’aquesta regió van 

avançar cap a l’interior i es van fer forts a la zona de Gandesa, on van aconseguir resistir 

durant tres mesos. Franco hi va enviar reforços, incloent-hi l’aviació alemanya i la italiana i 

també el Terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat9, format bàsicament de 

voluntaris catalans, i va aconseguir aturar l’avanç. A continuació va contraatacar. A la primeria 

de novembre els 

republicans van haver 

de replegar-se a l’altra 

riba del riu mentre que 

l’exèrcit de Franco 

ocupava tot el sud de 

Tarragona i travessava el 

riu Ebre. El 16 de 

novembre del 1938 es 

va considerar acabada la 

batalla.  

La derrota en la batalla de l'Ebre va deixar exhausta la rereguarda catalana. La gana es va 

convertir en la preocupació cabdal dels catalans. A més, la producció industrial, des de 

                                                           
9
 Unitat militar organitzada a la zona franquista pel gener del 1937 i formada bàsicament per catalans 

fugitius de la zona republicana.  
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l'ocupació franquista de les centrals hidràuliques del Pirineu, havia caigut en picat i, des de 

1938, els bombardejos franquistes sobre la població civil, l'arribada del front de guerra al país i 

la mobilització general (les famoses quintes del biberó) havien militaritzat la societat fins a 

l'extenuació. En aquest context, les tropes franquistes tenien el camí gairebé lliure per iniciar 

l'ocupació militar de Catalunya. El 23 de desembre va cedir el front del Segre, el 15 de gener 

queia Tarragona, el 26 de gener Barcelona va ser ocupada sense resistència per les tropes del 

general Yagüe, i Girona ho va fer el 4 de febrer. Es va produir l’èxode massiu cap a França, 

entre els fugitius hi havia el Govern de la Generalitat, amb el seu president Lluís Companys, a 

més del Govern de la República, amb el seu president, Manuel Azaña,i el cap del govern, Juan 

Negrín, i tot el govern basc. També van passar la frontera els dirigents polítics i sindicals més 

destacats. Abans, però, l’1 de febrer de 1939 s’havia celebrat a Figueres l’última sessió de les 

corts republicanes. 

LA FI DE LA GUERRA (Febrer – abril del 1939) 

El febrer la República només disposava ja de la zona central i veia com els problemes polítics 

s'agreujaven. El president del govern republicà, Juan Negrín, havia tornat de França i va fer un 

últim esforç per reorganitzar l’exèrcit i defensar el migrat territori republicà. Però al 

començament de març es va produir a Madrid una insurrecció contra el govern republicà 

dirigida pel coronel Segismundo Casado. Aquest, amb la col·laboració de sectors socialistes i 

anarquistes, destituïa el govern i creava un Consejo Nacional de Defensa amb la missió de 

negociar amb Franco 

una “pau honorable”. 

Durant la segona 

quinzena del mes de 

març el coronel Casado 

i el socialista Julián 

Besteiro van iniciar 

converses per negociar 

la fi de la guerra amb el 

general Franco. Sabia 

que Negrín i els 

comunistes eren 

contraris a la rendició i 

per això va voler 
 

Mapa febrer 1939 
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controlar la capital amb el pretext que el president del govern havia decidit nomenar uns nous 

comandaments militars exclusivament comunistes. Després d’una forta lluita amb les unitats 

comunistes, el coronel Casado va aconseguir el seu objectiu. Però Franco només va acceptar 

una rendició sense condicions i va obligar els defensors de la ciutat a lliurar les armes. El dia 28 

de març les tropes de Franco van entrar a Madrid sense torbar-hi cap resistència. Els dies 

posteriors l’exèrcit franquista va conquerir tota la zona mediterrània. La resistència de les 

escasses tropes controlades pels comunistes no va poder impedir l’ocupació d’Albacete, 

Alacant i València. El dia 1 d’abril Franco va signar a Burgos el darrer comunicat de guerra 

anunciant la derrota de l’exèrcit republicà i la fi del conflicte.  

2.8.2.8.2.8.2.8. CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVILCONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVILCONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVILCONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL    

CONSEQÜÈNCIES DEMOGRÀFIQUES:  

Els càlculs duts a terme determinen que hi hagué una davallada demogràfica com a 

conseqüència del conflicte bèl·lic: els morts al front, per la repressió durant la guerra i la 

postguerra, la fam, la desnutrició, les epidèmies, els bombardejos, la reducció de la natalitat, 

entre moltes altres coses. La xifra més acceptada gira entorn de més de mig milió de morts. 

Una altra de les conseqüències demogràfiques és el de l’exili republicà. El gran èxode tingué 

lloc entre el gener i el febrer de 1939, quan els franquistes avançaren cap a Catalunya. Es 

calcula que hi hagué prop de quatre centes mil persones que s’exiliaren en països com França, 

l’Argentina o Mèxic. Una gran part d’aquests refugiats van ser reclosos en camps de 

concentració improvisats a les platges del Rosselló. Alguns tornaren durant la dictadura, però 

molts no ho van fer fins a la dècada dels anys 70 quan el dictador Francisco Franco morí.  

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES:  

La Guerra Civil espanyola fou una vertadera catàstrofe a nivell econòmic. A més de la 

desaparició d’una gran part de la població activa espanyola, cal afegir-hi les pèrdues materials. 

Una data revela la seva magnitud: la renda nacional i per càpita no recuperarà el nivell de 1936 

fins la dècada de 1950. Els principals elements d’aquesta catàstrofe econòmica foren els 

següents:  

- Destrucció del teixit industrial del país, fet que comportà el retorn als anys 40 d’una 

economia bàsicament agrària.  

- Destrucció de vivendes, comunicacions i infraestructures.  

- Augment del deute extern i pèrdua de les reserves d’or del Banc d’Espanya, usats pel 

govern de la República per pagar l’ajuda soviètica.  
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CONSEQÜÈNCIES CULTURALS:  

Molta gent amb ideologia contrària al règim franquista es va veure obligada a exiliar-se. La 

majoria eren intel·lectuals, escriptors, artistes i gent amb professions liberals que van haver de 

marxar del país i alguns van passar pels camps de concentració on van viure en la més pura 

misèria passant fam, fred i veient com envellien considerablement. La censura va evitar que es 

publiqués qualsevol idea contrària al règim i va prohibir la publicació de moltes obres. El país 

va acabar orfe d’intel·lectuals.  

CONSEQÜÈNCIES SOCIALS:  

La guerra va dividir la societat espanyola entre franquistes i republicans. Els guanyadors van 

propugnar una política de repressió sobre els vençuts que es recolzava en dues lleis: Llei de 

responsabilitats polítiques (1939) que havia de regir la depuració de les persones que havien 

col·laborat d’una manera o d’una altra amb la República. La Llei de repressió del comunisme i 

de la maçoneria (1940) que condemnava a tothom a qui defensava idees contràries a la religió, 

la pàtria i les seves institucions fonamentals.  

Es va recuperar l’hegemonia econòmica i social per part de l’oligarquia terratinent, industrial i 

financera i es van perdre els drets dels treballadors aconseguits durant la República. En 

definitiva, les condicions de vida de les classes obreres espanyoles van empitjorar i es van 

agreujar a causa de la fam i la pobresa.  

CONSEQÜÈNCIES MORALS:  

     

La guerra va suposar una vertadera fractura moral del país. Diverses generacions van quedar 

greument marcades pel sofriment de la guerra i la repressió de la llarga postguerra. El règim de 

Franco mai no va buscar la reconciliació dels espanyols i les ferides de la guerra encara avui 

estan obertes.  

CONSEQÜÈNCIES POLÍTIQUES: 

La victòria del bàndol nacional va suposar la negació de tot el que va representar la Segona 

República i es va implantar una dictadura encapçalada pel general Francisco Franco 

caracteritzada per l’oposició al liberalisme i al parlamentarisme. Es van anul·lar les llibertats 

democràtiques, els partits polítics i els sindicats, i es creà el Movimiento Nacional que defensa 

els privilegis de les classes dominants de sempre: església, exèrcit, terratinents i burgesia 

financera. Es va aniquilar qualsevol reducte d’oposició mitjançant la repressió i l’exili.  
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“Per ells! VOTA LES ESQUERRES”, Arteche 1936. 
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“CATALANS! Val més morir dempeus que viure agenollats!”, José Bardasano, 

1937. 
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“AIXAFEM EL FEIXISME”, Pere Català Pic, 1937. 
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“Madrileños! Cataluña os ama...”, Agulló, 1937. 
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“DEFENSAR MADRID ES DEFENSAR CATALUNYA”, Martí Bas, 1937. 
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“OFENSIVA PARA EUZKADI”, Carmona, 1937. 
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3.3.3.3. LA GUERRA CILA GUERRA CILA GUERRA CILA GUERRA CIVIL A LA VIL A LA VIL A LA VIL A LA 

GARROTXAGARROTXAGARROTXAGARROTXA    

3.1. INTRODUCCIÓ 

Des de l’arribada de les primeres notícies de l’aixecament militar feixista al nord d’Àfrica, els 

partits i els sindicats d’esquerres comarcals es posaren en estat d’alerta. El dilluns dia 20 de 

juliol es decretà una vaga general i se suspengué el mercat d’Olot. El mateix dia 20, el 

president Companys acceptà la formació del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de 

Catalunya, seguint el que havien imposat els anarcosindicalistes, i es donaren les consignes de 

creació dels comitès als pobles del país. A Olot, el Comitè Local de Milícies Antifeixistes es 

formà el dia 21 de juliol, però en moltes localitats de la comarca els diferents comitès no es 

crearien fins uns dies més tard. La constitució dels comitès depengué també de les forces 

d’esquerra que estaven representades en els diferents pobles, amb el cessament dels regidors 

que no fossin del Front Popular10. Els diferents comitès confiscaren les armes existents als 

pobles (dels membres del sometent, d’antics militºars, de les armeries, etc.), però ben aviat 

reberen material de les casernes barcelonines, especialment de la de Sant Andreu, assaltada 

per la CNT. S’establiren controls de carreteres, de manera que per traslladar-se a Girona sovint 

calia anar passant patrulles de control en els diferents pobles del trajecte, i s’imposaren  

pagaments a industrials, comerciants i persones considerades adinerades. Partits i sindicats 

confiscaren locals per establir les seves seus. El Comitè intentà des del començament 

estructurar i controlar l’activitat industrial, no tant per un afany revolucionari –que s’aniria 

imposant al llarg de les següents setmanes– com per la necessitat de mantenir la producció i el 

treball en un moment de crisi de feina. En aquest sentit, cal que recordem que les 

col·lectivitzacions  i els controls de les indústries es produïren algunes setmanes després de 

l’esclat revolucionari. El poder dels ajuntaments quedà pràcticament col·lapsat.  

3.2.3.2.3.2.3.2. LA REPRESSIÓLA REPRESSIÓLA REPRESSIÓLA REPRESSIÓ    

Ben aviat també es desfermà una virulenta repressió política i religiosa. El dia 20 de juliol moria 

el capellà de Sant Joan les Fonts, en oposar-se a la crema de l’església del poble; aquesta fou la 

                                                           
10

 Coalició política de republicans d’esquerra, socialistes i comunistes formada el 1935. Va guanyar les 
eleccions celebrades el 16 de febrer de 1936 i es va mantenir en el govern fins al final de la Guerra Civil 
Espanyola.  
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primera víctima de la repressió republicana, que s’estengué sobretot durant els mesos de juliol 

i agost, i, en menor nombre, al llarg del setembre i l’octubre de 1936, amb algun fet puntual 

fins al gener de 1937. Es calcula que morí més del 20% del clergat de les comarques gironines, 

essent la Garrotxa (amb 48 religiosos morts) i l’Alt Empordà les comarques on hi hagué el 

major nombre de víctimes religioses. A partir del 25 de juliol, la crema de les esglésies i del 

material religiós i artístic dels diferents pobles esdevingué un fet quotidià, igual que la 

destrucció d’alguns arxius parroquials. La major part dels edificis religiosos, una vegada 

destruït el seu interior, foren reaprofitats com a magatzems o tallers, i, més tard, com a 

refugis, casernes o hospitals. La repressió revolucionària fou en bona part anticlerical, però la 

repressió política a la comarca s’exercí majoritàriament sobre les persones d’ideologia carlina. 

El total de víctimes de la repressió fou de 91 persones de la Garrotxa, i es calcula que el 83% 

eren d’afiliació política tradicionalista, entre les quals hi havia nombrosos capellans. 

Especialment tràgica va ser la nit del 30 d’octubre de 1936 quan es van produir els fets del 

Triai11.   

  

A mitjans del febrer de 1937 un grup de guàrdies civils republicans de Barcelona, als quals 

s’afegiren alguns de la guarnició d’Olot, i alguns civils, amb dos automòbils i una camioneta, 

                                                           
11

 S’estengué el rumor d’un imminent desembarcament feixista a la badia de Roses, de manera que 
s’organitzaren nombroses patrulles de voluntaris i milicians a molts pobles de la província per anar a 
defensar la costa; aquell moviment de pànic desencadenà una represàlia sobre els detinguts a les 
presons i aquella nit foren tretes de la d’Olot onze persones que serien afusellades al camp del Triai. 
 

 

Creu del Triai, Olot. 
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intentaren arribar a la frontera per passar a l’Espanya franquista. Són els coneguts fets de 

Tortellà12.  

La Generalitat intentà controlar i perseguir l’expansió de l’acció repressiva, passats els primers 

mesos d’eufòria revolucionària. 

3.3.3.3.3.3.3.3. L’ACCIÓ DE GOVERNL’ACCIÓ DE GOVERNL’ACCIÓ DE GOVERNL’ACCIÓ DE GOVERN    

Des d’un primer moment es va intentar una certa organització del poder dels diferents comitès 

en l’àmbit comarcal. No obstant això, durant les primeres setmanes el poder es concentrà en 

els comitès locals, que en la majoria dels casos havien anul·lat el dels ajuntaments. Lentament 

però, es tornà a la normalitat un cop la Generalitat va anar recuperant el control perdut en un 

primer moment i, així aconseguí publicar l’ordre per la qual es dissolien els diferents comitès 

locals de milícies antifeixistes, el dia 8 d’octubre de 1936. A partir d’aleshores es constituïren 

novament els diferents ajuntaments, si bé amb consellers dels partits del Front Popular i sovint 

amb gent que havia estat vinculada als antics comitès, de forma que en molts casos el poder 

no canvià gaire de color ni de persones.  

A partir del desembre de 1936 la frontera passà a ser controlada per les milícies13 pirinenques, 

que s’instal·laren a Olot, a Oix i a Talaixà. Durant la guerra hi hagué un important flux de 

fugitius que pels camins de la Garrotxa passaren a França per anar a la zona franquista.  

3.4.3.4.3.4.3.4. LA CULTULA CULTULA CULTULA CULTURA EN TEMPS DE GUERRA RA EN TEMPS DE GUERRA RA EN TEMPS DE GUERRA RA EN TEMPS DE GUERRA     

Al final de setembre de 1936, el director dels museus d’art de Catalunya, Joaquim Folch i 

Torres, suggeria a comissaria de Museus que la major part dels tresors i de les col·leccions del 

Museu d’Art de Montjuïc, a Barcelona, fossin allunyades de la ciutat i traslladades a Olot, amb 

millons condicions geogràfiques de protecció que no pas la capital, que ja havia començat a ser 

bombardejada, i més propera a França. Al principi d’octubre s’inicià el trasllat de les obres 

d’art a la capital de la Garrotxa, que no s’acabà fins al desembre d’aquell 1936. El cinema i el 

teatre seguiren durant la guerra, amb una marcada tendència cap a obres de caràcter 

                                                           
12

 Una vegada es va conèixer la notícia es mobilitzaren les milícies de la comarca. Hi hagué un 
enfrontament amb milicians de Castellfollit de la Roca i els fugitius s’escaparen a peu. Des de Tortellà 
s’organitzaren escamots que aconseguiren detenir 28 dels fugitius. Dos guàrdies foren morts en un mas 
de Castellfollit, un altre a Argelaguer i un grup de quatre va ser conduït a l’ajuntament de Tortellà; 
després que un d’ells intentés escapar-se tots foren assassinats a la plaça del poble. Alguns guàrdies 
aconseguiren passar la frontera i pel que fa als detinguts 11 foren condemnats a mort i executats 
després d’un judici militar a Girona. 
13

 Nom donat durant la Guerra Civil Espanyola a forces compostes per elements civils armats que 
generalment disposaren d’assessors militars i foren organitzades per grups polítics d’esquerres i les 
organitzacions sindicals. Tingueren en els primers mesos un important paper ja que permeteren 
combatre la rebel·lió militar.  
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propagandístic. Pel que fa a la premsa durant el període de la guerra se suspengueren els 

quatre setmanaris existents a Olot: “El Deber”, “La Tradició catalana”, “Esquerra” i “La Ciutat 

d’Olot”.  

3.5.3.5.3.5.3.5. LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUESLES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUESLES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUESLES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES    

Amb l’esclat revolucionari, tot i el seu marcat caràcter anticapitalista i el predomini del poder 

de la CNT, no hi hagué ocupació de fàbriques. A partir del principi d’agost, el Comitè imposà als 

grans propietaris i als industrials quantitats a pagar per al sosteniment de les milícies i per 

solucionar l’atur forçós, en termes coercitius; a més, es decretà un augment del 15% dels 

jornals, s’aboliren el treball a preu fet i les hores extres i es reduí la jornada laboral a 40 hores 

setmanals. A molts pobles de la Garrotxa va ser evident que no hi havia gaire interès en les 

col·lectivitzacions de la terra i en el control obrer sobre les indústries locals, de la qual cosa es 

queixava un document de la Generalitat, a mitjan 1937; una de les causes fou que a la comarca 

el predomini del bosc sobre les terres de conreu era absolut. A Sant Jaume de Llierca es 

constituí una junta municipal agrària, que confiscà alguns masos a favor dels masovers.  

Amb la revolució i la guerra, ben aviat sorgí el fenomen de la desaparició del diner circulant, 

especialment la moneda metàl·lica, la qual cosa obligà la Generalitat a autoritzar l’emissió de 

moneda de petit valor en els diferents municipis; aquesta moneda circulà des de 1937 fins al 

final de 1938, quan fou abolida per decret. A partir de 1937, la manca de primeres matèries 

esdevingué massa feixuga per a moltes indústries, que es veieren obligades a reduir el nombre 

de dies de feina. Amb tot, no hi hagué destruccions dels mitjans de producció, i durant la 

retirada no es destruí pràcticament cap indústria, de forma que l’endemà mateix de l’entrada 

de les tropes nacionals, el febrer de 1939, moltes fàbriques estaven disposades per iniciar la 

seva feina, algunes, fins i tot, amb estocs.  

3.6.3.6.3.6.3.6. LA POBLACIÓ I ELS REFUGIATSLA POBLACIÓ I ELS REFUGIATSLA POBLACIÓ I ELS REFUGIATSLA POBLACIÓ I ELS REFUGIATS    

Com a conseqüència de l’avanç de la guerra, es produïren en moltes regions espanyoles 

moviments de població refugiada, que ben aviat arribà a Catalunya. L’esforç econòmic, de 

proveïments, d’ensenyament i d’assistència sanitària fou enorme per a les ja migrades arques 

municipals, tot i les subvencions del Govern de la Generalitat, i lògicament comportà 

conflictes. Al començament de febrer de 1937 ja aparegueren algunes mesures de 

racionament, sobretot del pa, i més endavant els vals de racionament afectaren pràcticament 

tots els queviures. Els darrers dies de la guerra, al final de gener i al principi de febrer de 1939, 

encara es produí una altra onada de refugiats, absolutament descontrolada, la major part de la 
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qual passà per la Garrotxa camí de l’exili a França. Amb relació a l’assistència, els pobles els 

procuraren l’estada, la manutenció, l’escolarització i la sanitat. Tot plegat tingué un cost 

econòmic elevat, superior a les possibilitats del moment. Cal remarcar que s’organitzaven 

actes, obres de teatre, recaptes, etc., per recollir diners. Aquestes ajudes en els últims mesos 

de la contesa es feren certament angunioses, amb el racionament estricte de la llet, del sucre i 

d’altres productes de primera necessitat.  

3.7.3.7.3.7.3.7. EL FRONT I LA DEFENSA DE LA POBLACIÓ CIVILEL FRONT I LA DEFENSA DE LA POBLACIÓ CIVILEL FRONT I LA DEFENSA DE LA POBLACIÓ CIVILEL FRONT I LA DEFENSA DE LA POBLACIÓ CIVIL    

S’anà produint també la incorporació de les lleves a la lluita. Les lleves van anar des del gener 

de 1937 quan van ser cridades les de 1934 i 1935, fins al març de 1938, amb la crida de la 

quinta de 1941, coneguda com “del biberó”, que majoritàriament va anar a lluitar a la batalla 

de l’Ebre; i el gener de 1939 encara hi hagué una crida a la mobilització general de tots els 

homes compresos entre els 17 i els 55 anys. Els primers morts al front, l’octubre de 1936, van 

ser homenatjats amb tots els honors en els diferents pobles. En total moriren als diferents 

fronts no menys de 640 homes de la Garrotxa, la qual cosa representa un 1,5% de la població; 

el 90% dels morts al front combatien en l’exèrcit republicà, i el 10% restant, en el franquista. 

Dins de l’exèrcit republicà hi hagué un especial increment de baixes a partir de l’agost de 1938 

i fins al gener de 1939, per les batalles de l’Ebre, del Segre i l’ocupació de Catalunya.  

El juny de 1937 la Generalitat constituí la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, que instava a 

organitzar delegacions arreu de Catalunya per tal de protegir la població dels bombardeigs de 

l’aviació franquista, que s’estaven incrementant. Es presentà el pla general de defensa de la 

població i s’acordà la construcció de refugis, amb el reclutament per al treball dels residents 

barons compresos entre els 18 i els 50 anys d’edat; si bé estava prevista la construcció de tres 

refugis, només se’n començà un a la plaça de Clarà. A mesura que avançava la guerra, el 

nombre de desertors i pròfugs que es passaren al bàndol franquista augmentà. La relació 

d’excombatents a la Garrotxa, un cop acabada la guerra, era de 242 persones. Funcionaren 

xarxes de passadors per la frontera, que ajudaven gent d’altres comarques a travessar la ratlla. 

A la comarca funcionava el Camp de concentració número 5, al mas la Clapera dels Hostalets 

d’en Bas, i hi eren tancats desertors de l’exèrcit, i algunes persones d’Olot hi foren 

empresonades en condicions duríssimes.  

3.8.3.8.3.8.3.8. EL FINAL DE LA GUERRAEL FINAL DE LA GUERRAEL FINAL DE LA GUERRAEL FINAL DE LA GUERRA    

Malgrat que a la comarca no es produïren combats i accions militars fins al principi de gener de 

1939, la Garrotxa es veié ocupada progressivament per diferents serveis militars: al final de 
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1937 va arribar un primer contingent de 1200 carrabiners, que van ser seguits per altres 

destacaments militars, i des de l’abril de 1938 s’instal·laren a diferents pobles de la comarca 

companyies de les Brigades Internacionals formades a partir de l’octubre de 1936; a la darreria 

d’aquell mateix any se situà a les Preses un campament d’acollida i entrenament de 

brigadistes. En els darrers mesos de la guerra la penúria era extrema; les botigues no tenien 

gairebé res per vendre o admetien només l’intercanvi d’articles, atès el poc valor que es 

donava ja als diners de la República; s’havia produït una forta puja dels preus d’alguns 

queviures i moltes vegades únicament eren admesos els bitllets de les sèries que el Govern de 

Franco ja havia anunciat que acceptaria, o bé les monedes de plata.  

El 25 de gener arribaven a Olot alguns diputats del Parlament de Catalunya que esperaven la 

instal·lació de les conselleries de la Generalitat i el 

Parlament. El dijous 26 de gener va tenir lloc en una 

habitació de l’Hotel del parc, a la plaça Clarà, una reunió 

de parlamentaris, que va ser l’última celebrada abans de 

la caiguda de Catalunya en poder de l’exèrcit franquista.  

Des del dia 27 s’intensificà l’allau humana de refugiats i 

de gent que buscava els camins de la frontera, a peu, amb 

carros, amb animals o amb llargues fileres de vehicles. La 

Garrotxa va ser relativament poc castigada per les 

bombes, a diferència d’altres indrets de Catalunya. Al 

començament de febrer de 1939 es començà a veure 

l’arribada de soldats, molts dels quals fugien del front de 

batalla seguint sempre el camí cap a França, país que encara tenia les fronteres tancades i 

obligava a fer grans concentracions de soldats prop de la frontera. El dia 5 de febrer, França 

decidia obrir la frontera a l’allau 

de refugiats, que serien conduïts 

a diferents camps de 

concentració. Per la Garrotxa es 

retirà l’Exèrcit de l’Est, mentre 

que el de l’Ebre ho féu per la 

costa i Figueres; s’havia previst 

que el Fluvià fos la línia de 

defensa i reagrupament dels dos 

exèrcits, però el ràpid progrés 

 

Líster 

 

Antic pont de Castellfollit de la Roca. AIO. Col·lecció d’imatges de 

Josep M. Dou Camps 
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de les tropes franquistes ho impedí. Les forces de Líster14, les darreres tropes republicanes en 

retirar-se, dinamitaren els ponts per frenar l’avanç. Van ser hores en què hi hagué alguns 

episodis de pillatge i de violència, i també van ser moments en què es produïren les darreres 

víctimes de la guerra provocades per l’exèrcit republicà en retirada, morts irregulars a Oix, 

Baget o Besalú, entre d’altres com els tres morts a l’alzinar de la Muntada a Sant Privat, o els 

tres nois de quinze anys que feien servei a la Creu Roja d’Olot afusellats al Passeig de 

Barcelona, segurament pel fet de no haver-se volgut sumar a les tropes en retirada. El santuari 

del Collell15 va ser habilitat com a presó per als detinguts que provenien de les presons de 

Barcelona, entre els quals hi havia molts membres de la Falange.  

El 7 de febrer es provocà la voladura d’alguns 

vagons de ferrocarril amb material bèl·lic a 

l’estació del tren d’Olot. A Besalú es 

dinamitaren els tres ponts, igual que el de 

Castellfollit de la Roca i quatre d’Olot (el de 

Colon, de Ferro, de les Mores i el de la 

carretera de Sant Joan de les Abadesses). El 

pont de Cal Russet es va salvar in extremis 

perquè els artificiers republicans van 

confondre les darrers tropes republicanes 

amb el que havien de ser les primeres unitats 

franquistes. A través d’aquest pont i del de Sant 

Roc es produí l’avanç de l’exèrcit feixista cap a 

l’interior de la ciutat, eren les tropes de la 82a. 

divisió del cos d’Exèrcit del Mestrat, amb grans 

quantitats de soldats marroquins, comandada pel 

tinent coronel Ricardo Alonso Vega.  

La major part dels pobles de la comarca foren 

ocupats el dia 7; Besalú caigué el dia 8, després de patir encara un altre bombardeig, i Oix, el 

                                                           
14

 Enrique Líster Forján (1907-1994). Polític i militar comunista. Durant la Guerra Civil fou un dels caps 
del cinquè regiment i es destacà en la defensa de Madrid. Cap de l’onzena divisió (dita la divisió Líster) i 
del cinquè cos de l’exèrcit, tingué un paper important en les batalles de Guadalajara i de l’Ebre. S’exilià a 
la URSS i obtingué el grau de general dels exèrcits soviètic, polonès i iugoslau per la seva participació en 
la Segona Guerra Mundial. Retornà de l’exili el 1977. 
 
15

  En aquest lloc el 30 de gener de 1939, en plena retirada, es va produir l’afusellament de 50 presos 
falangistes en un bosc prop del santuari, una matança a la qual sobrevisqueren Rafael Sánchez Mazas i 
Jesús Pascual, reviscuda en la novel·la Soldados de Salamina de Javier Cercas. 

 Pont de Besalú  AIO, fons Rafael Henares  

Antic pont de Colom, Olot. AIO. Col·lecció 

d’imatges de Josep M. Dou Camps 
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dia 9 de febrer de 1939. A partir d’aquell moment, la instauració del nou règim obria un altre 

capítol en la història de la Garrotxa.  

3.9.3.9.3.9.3.9. EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA     

El cost humà durant la Guerra Civil de 1936 – 1939 i la postguerra fou molt elevat. Esbrinar 

quanta població a la Garrotxa va morir per efectes directes de la guerra, ja sigui en les 

repressions polítiques que es varen produir en els dos bàndols i, sobretot, la mort que soldats 

dels dos exèrcits trobaren al front de batalla constitueixen la principal causa de la mort als 

diferents pobles durant aquest període. Si bé els soldats de l’exèrcit franquista morts al front 

eren coneguts i els seus noms havien estat sovint divulgats, com “Caidos por Dios y por 

España” en la premsa de la postguerra o en les làpides que s’instal·laren  als pobles, no passava 

el mateix amb els morts de l’exèrcit republicà que foren, en definitiva, la majoria. Però moltes 

persones també moriren en altres circumstàncies bèl·liques, en accidents derivats de la guerra, 

morts que es produïren a les presons, als camps de concentració nazis, etc. La quantificació del 

cost humà de la Guerra Civil espanyola és divergent segons els historiadors i sempre s’ha fet 

mitjançant aproximacions globals, sigui a nivell de l’Estat espanyol, sigui a nivell de Catalunya. 

Les pèrdues humanes cal situar-les per sobre del 4’5 per cent de la població existent a 

Catalunya el 1936, que segons el cens de la Generalitat efectuat dos mesos abans de l’esclat 

bèl·lic es xifrava en 2920786 persones. El percentatge de morts directes es situaria entre un 

1’8 i un 2’0 per cent del total. El quadre de morts directes que aporta Borja de Riquer és el 

següent:  

                                                      ESTIMACIÓ 

 Més baixa Més alta 

Morts en combat 36000 41000 

Mort per bombardeig 5500 5500 

Repressió 1936/1939 8500 9000 

Repressió 1938/1953 4000 4000 

Total morts directes 54000 59500 

 

Cal afegir a aquestes xifres les morts indirectes per l’empitjorament de les condicions de vida i 
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l’exili, fins arribar a l’estimació de 130000 – 150000 persones que es calcula que 

desaparegueren de Catalunya a conseqüència de la Guerra Civil.  

Una vegada considerats els morts víctimes de la repressió política i religiosa desfermada a la 

reraguarda republicana durant els primers mesos de la Guerra Civil, es fa evident que hi 

hagueren també altres víctimes que trobaren la mort durant el curs de la guerra en 

circumstàncies de diferent mena. Cal considerar diversos episodis que es produïren a la 

Garrotxa, dintre del context bèl·lic, que ocasionaren diferents víctimes. En primer lloc, cal 

esmentar els anomenats fets de Tortellà. Una altra causa de la mort l’hem trobada, al llarg de 

1937 i 1938, als pobles fronterers de Beget, Oix, Bassegoda, en què es registraren algunes 

víctimes quan intentaven passar la frontera, i que foren morts sovint per les forces de 

carrabiners i de milicians que patrullaven la ratlla amb França. Als darrers dies de la guerra, es 

produïren un bon nombre de morts, tant per part de les tropes republicanes en retirada, a 

finals de gener i primers de febrer de 1939, en què s’afusellaren persones considerades hostils 

als republicans.  

La comarca de la Garrotxa fou ocupada per les forces franquistes els primers dies de febrer de 

1939. Destaca el fet que la repressió es dirigí especialment contra les classes més populars, i en 

especial contra persones de la pagesia, marcant el caràcter rural que tingué aquest fenomen a 

la Garrotxa. La majoria dels morts foren directament o indirectament acusats de la repressió 

republicana. Molts d’ells eren membres dels diferents comitès de milícies però en qualsevol 

cas, amb escassa significació política. Si les primeres víctimes foren executades el dia 15 de 

març de 1939, la repressió es perllongà durant tot aquell any i el 1940 amb la màxima 

intensitat (95 per cent de les execucions). Si bé hi hagueren encara afusellaments el 1941 i el 

1942, la qual cosa indica una llarga durada del fenomen repressiu franquista comparat amb el 

republicà. Gairebé la meitat dels morts eren pagesos o jornalers del camp, que sol ser una 

constant a les diferents comarques de Catalunya, pel que sovint aquesta repressió s’ha 

considerat especialment cruenta amb el món rural en comparació al món obrer. Respecte a 

l’afiliació política, el 36 per cent dels morts pertanyien a la CNT-FAI, seguida d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, amb un 31 per cent.  

Una altra causa de mort a la guerra la trobem en els camps de concentració. Els exiliats 

republicans a França conegueren primer els camps de concentració de Rosselló. Però més tard 

molts d’aquests refugiats, un cop encetada la 2a Guerra Mundial foren detinguts en diverses 

parts del país arran de l’ocupació alemanya i deportats a diferents camps. En molts casos es 

tractava només de simples refugiats que caigueren a mans dels nazis. En altres ho foren per 
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col·laborar amb la resistència francesa i en el pas de la frontera els qui fugien dels alemanys o 

bé de l’Espanya franquista.  

Pel que fa al territori de Sant Jaume de Llierca amb 978 habitants el 1936, l’índex de morts al 

front és del 15’33 per mil, que es situa a un terme mitjà respecte al conjunt comarcal.  

Seguidament es pot consultar quin va ser el cost humà de la guerra civil a Sant Jaume de 

Llierca. Les dades són extretes del llibre de J. Pujiula, Els morts per la Guerra Civil a la Garrotxa 

(1936-1945). Olot: Llibres de Batet, 1937.  

Les abreviatures que l’autor utilitza en l’apartat anomenat Clau equivalen els següent: 

B: Bibliografia. En la major part dels casos es refereix a l’obra de J.M.Solé i Sabaté, J.Villarroya i 

Font. També a la prensa local i altres publicacions. 

CEDA: Confederació Española de Derechas Autónomas. 

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya. 

FAI: Federació Anarquista Ibèrica. 

FET-JONS: Falange Española – Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. 

FF: Front Franquista. 

FR: Front Republicà. 

JL : Joventuts Llibertàries, lligades a la CNT-FAI. 

LL : Llibres de Lleves 

MO: Memòria Oral. 

P: Premsa. Setmanari ¡Arriba España! d’Olot. 

POUM: Partit Obrer d’Unificació de Catalunya. 

PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

RC: Registtre Civil de defuncions. 

TR: Tradicionalista. 

UGT: Unió General de Treballadors. 

UR: Unió de Rabassaires. 

US: Unió Socialista. 
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EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL A SANT JAUME DE LLIERCA 

NOM  EDAT PROFESSIÓ NAT. ESTAT LLOC DATA LLEVA AFILIA. CLAU FRONT OBSERVACIONS 

            REPRESSIÓ REPUBLICANA 

           BONET BATLLE, Joaquim 62 Capellà 

 
S Riudellots de la Creu 26/07/1936 

 
TR. B 

 
Rector 

OLIVAS PLANA, Llorenç 52 Comerciant 

 
C Hostalric 11/08/1936 

  
RC, B 

 
Ex-regidor 

            MORTS AL FRONT 

           BRUNSSÓ FÀBREGA, Andreu 23 

   
Belchite 27/09/1937 1934 

 
MO, LI FR Neix 19-12-1920 

COLL VILA, Àngel 18 

   
Front de l'Elxe 

 
1941 

 
MO, LI FR 

 DEVESA PALOMER, Pere 32 Pagès Vall de Bianya C Front de l'Elxe sep-38 1926 

 
RC,MO,LI FR Mort malaltia domicili 

GIRALT PARAROLS, Llorenç 

    
Sant Jaume de Llierca 

   
MO FR 

 GIRALT MARTÍ, Francesc 26 Obrer Argelaguer S Hospital Visien (Osca) 23/10/1938 1933 

 
RC,MO,LI FR 

 GRABULOSA COROMINAS, 
Josep 18 Pagès Santa Pau S Front de l'Ebre 15/08/1938 1941 

 
RC,MO,LI FR 

 JUANOLA RIPOLL, Benet 18 

   
Front de l'Ebre 

 
1941 

 
MO, LI FR 

 JUANOLA RIPOLL, Joan 27 

   
Front de l'Ebre 

 
1940 

 
MO, LI FR 

 MERCADER BADOSA, Joan 19 Bracer Argelaguer S Cuatrocaminos-Front Ebre 19/08/1938 1940 

 
RC,MO,LI,B FR 

 PARAROLS PALOMERAS, Narcís 22 

   
Front 

 
1937 

 
MO, LI FR Neix 2-5-1916 

PLANA FÀBREGA, Jaume 20 Bracer 

 
S Cuatrocaminos-Front Ebre 19/08/1938 1939 

 
RC,MO,LI,B FF 

 PLANA FÀBREGA, Joan 23 Bracer 

 
S Hospital Alcàñiz 30/09/1938 

  
RC,MO,B FF 

 VERGÉS BRETCHA, Josep 

 
Paleta 

  
Front 

   
MO FR 

 VILA COSTA, Silvestre 19 

   
Terol 18/02/1938 1939 

 
MO,LI FR 

 VILA VERGÉS, Ramon 35 Pagès 

 
C Artesa de Segre 05/01/1939 1927 

 
RC,MO,LI FR 

 

            REPRESSIÓ FRANQUISTA 

           PARAROLS RIBAS, Josep 21 Xofer 

 
S Girona 

   
B 

  

            CAMPS NAZIS 

           
VERGÉS CLAPEROLS, Joan 31 

  
C 

Camp Concent. 
Mauthausen 23/03/1942 

  
B 
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4.4.4.4. SANT JAUME DE SANT JAUME DE SANT JAUME DE SANT JAUME DE 

LLIERCALLIERCALLIERCALLIERCA    
4.1.4.1.4.1.4.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

Un veïnat fou l’origen del nucli de Sant Jaume de Llierca. Aquell es desenvolupà al voltant de la 

seva església i dins l’antic terme de Palau de Montagut.  

El municipi, envoltat pels termes de Montagut i Oix al nord i nord-oest, Argelaguer a l’est, Sant 

Ferriol i Santa Pau a la part meridional i, finalment, per Sant Joan les Fonts al sud-oest, abasta 

una extensió de 6’72 km2. És un dels municipis 

de menor extensió de la comarca, 

representant només el 0,91% del total del 

territori. Es troba dividit pel riu Fluvià en dues 

grans àrees. El territori situat a la seva dreta és 

accidentat pels vessants de la serra de Sant 

Julià del Mont, dels quals davallen els torrents 

de ca n’illa i de la Miana, on podem trobar un 

gran bosc de pineda i alzines. A més, quan el 

Fluvià travessa el poble conflueix amb el riu 

Llierca que marca el límit del seu terme 

municipal. Pel que fa a l’esquerra del Fluvià, s’hi localitzen el poblament i els conreus. Com 

anteriorment s’ha esmentat, el terme presenta dos aspectes completament diferenciats que 

es troben separats pel riu Fluvià que el travessa. Al nord i a l’oest es poden observar 

nombroses masies, granges i explotacions agrícoles on acaba limitant amb el municipi de 

Montagut i Oix. D’altra banda, al sud-oest hi ha una presència més destacada de muntanyes 

quasi despoblades amb cases abandonades, boscos de roure, alzines i pins a les zones més 

altes on només es poden trobar camins pràcticament intransitables. També és de gran 

importància destacar que disposa de dos agregats, anomenats barri de l’Hostal Nou i Can 

Coma, formats per unes petites agrupacions de cases i d’altres de disseminades totalment 

separades del nucli. El barri de l’Hostal Nou, tot i estar integrat dins els límits del terme, està 

enganxat al nucli urbà de Montagut. La població és de 780 habitants aproximadament. És un 

dels cinc primers municipis de la comarca quant a densitat de població, amb 113,2 hab./km2 i, 

 

Mapa de la Garrotxa on s’ubica Sant Jaume 
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contràriament, és un dels últims (el dinovè d’un total de 21) en el rànquing comarcal de 

superfície municipal.  

L’agricultura i la cria 

de bestiar formen una 

de les bases 

econòmiques:  

conreus de cereals, 

blat de moro, arbres 

fruiters i, sobretot, 

farratges per al 

manteniment del 

bestiar porcí i boví, 

estabulat en granges. 

Però també cal 

destacar la presència 

de l’activitat industrial 

que s’ha anat instal·lant al pla de Politger, com ara indústries de transformacions químiques, 

plàstics i centres productors de conserves càrnies i embotits. També s’han de tenir en compte 

les explotacions de guixeres i els seus derivats, amb diferents i variats processos industrials. El 

sector serveis és poc desenvolupat.16 

Hi ha quatre noms tradicionalment relacionats amb aquest municipi que són els següents: 

Sancti Jacobi de Poligario, Palau de Montagut, Sant Jaume de Llierca i Poble de Llierca. 

 L'evolució del nom de Sancti Jacobi de Politger a Sant Jaume anà de la següent manera:17 

- Sanctum > Sant 1. Reducció del grup NTK > NT 2. Apòcope de -m final i també de -u 

- Jacomu > Jaume 

1. La consonant oclusiva sorda se sonoritza: * Jagomu 

2. C'M és un grup romànic que ha sofert la síncopa de la vocal post-tònica: 

• Jagmu 

3. Apòcope de -u final: *Jagm  

4. *Jagm resulta un grup fonològic molt estrany en la nostra llengua. Per això es produeix 

l'aparició d'una vocal de suport. En aquest cas, -e: *Jagme 

5. Es manté la grafia arcaitzant: *Jacme  

6. El so fonètic [ k] s'arrodoneix i es converteix en [u]: JAUME 

                                                           
16

  www.wikipedia.org [consulta: 4/07/2011] 
17

 www.wikipedia.org  [consulta: 4/07/2011] 
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Pel que fa a l'evolució de la paraula Llierca, s'ha de dir que és una paraula d'origen desconegut. 

Però hi ha qui diu que aquest nom podria ser basc i vindria a significar “freixeneda” com 

defensa Alcover-Moll18. D’altra banda, hi ha una altra opinió per part d’Armand de Fluvià que 

afirma que és un nom d’origen cèltic. En aquest cas el significat del mot vindria a ser el de "riu 

en forma de faixa ondada”. Segons el filòleg Joan Coromines19, el topònim Llierca és pre-romà. 

Provindria d’una forma *LICěRCA o *LECERCA que és una paraula d’origen celta formada per:  

- Una arrel LIK_/LEK que significa “paratge rocós o pedregós”. Això lligaria perfectament 

amb el paisatge de l’Alta Garrotxa on neix el riu Llierca.  

- Un sufix –ERKA que apareix en molts topònims d’origen cèltic que podem trobar als 

Pirineus, com per exemple “Userca” o “Bazerca”.  

En el Catálago monumental de la provincia de Gerona(La comarca de Besalú) de J. Coromines 

Planelles i J. Marquès s’esmenta que ha heretat aquest nom per l’existència d’una capella 

dedicada a Sant Jaume apòstol, citada el 1169. El poble es formà com a veïnat al seu voltant. El 

ràpid creixement de la població convertí en poble el primitiu llogaret anomenat Palau de 

Montagut i per la proximitat del riu Llierca s’anomenà Sant Jaume de Llierca. 

Fins l’any 1930 s’anomenava Palau de Montagut. El seu origen el trobem en el castell de 

Montpalau on havia residit una autoritat visigòtica i en el fet que les terres que avui formen 

part del terme municipal de Sant Jaume de Llierca pertanyien al terme de Montagut. El nom de 

Palau de Montagut es va mantenir durant molts segles però al segle XX es va decidir canviar el 

nom i posar el de Sant Jaume de Llierca.  Aquest respon al Sant que des de l'edat mitjana es 

benerava a Palau, Sant Jacobí. Llierca, per la seva part, fa referència al riu que passa pel poble i 

que du aquest mateix nom. En la sessió municipal que es va dur a terme a Palau de Montagut 

                                                           
18

 ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc. Diccionari català-valencià-balear. TOM  VII. Palma de Mallorca, 
1959. 
19

 COROMINAS, J; Onomasticon Cataloniae. Volum V. Curial Edicions Catalanes. Barcelona,1996 

 

Vista de Sant Jaume de Llierca 
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el dia 8 de juliol de 1930, el secretari de l’ajuntament donava compte a la corporació que la 

Gaceta del dia 27 de juny d’aquell any publicava una Reial Ordre per la qual s’autoritzava el 

canvi de nom del poble pel de Sant Jaume de Llierca. Aquell Ple va estar presidit per l’alcalde 

Ramon Coll Bartrina: “Publicada en la Gaceta del dia 27 de junio del presente año la Real Orden 

del 25 del mismo mes, por la que se le concede al Ayuntamiento de Palau de Montagut, de esa 

provincia, el cambio de nombre por el de San Jaime de Llierca, se lo participo, á V.E., con 

devolución del expediente de su razón para su entrega al mencionado Ayuntamiento.”
20 

El canvi de nom va ser per raons pràctiques i promogut per l’antic alcalde Tomàs Coderch, amb 

el suport dels membres de la Fundació Àngela Brutau. El nom de Palau de Montagut provocava 

confusió i moltes cartes es desviaven cap a Montagut i a la inversa. Tomàs Coderch va 

promoure el canvi per acabar amb aquesta situació i per donar oficialitat al nom amb què ja 

feia temps que popularment es coneixia el poble.  

Sant Jaume de Llierca, però, va ser un nom que no durà gaires anys, perquè sis anys després, al 

1936, es modificà un cop més seguint la Llei catalana de municipis del 9 d’octubre ja que duia 

el nom d’un Sant. El poble, el 14 d’octubre de 1936, passà a anomenar-se Poble de Llierca 

“S’acorda per unanimitat canviar el nom del poble que era S. Jaume i posar-li Poble de Llierca i 

donar-ne coneixament a la superioritat”21, el dia 24 d’octubre “Tambe per unanimitat del 

Consell en plé se acorda rectificar l’acort pres el dia 7 de Setembre en el canvi de nom de S. 

Jaume per el de Poble del Llierca”22, el 2 de Març de 1937 “Son llegides unas circulars de 

diferents pobles referent a canvi de nom quedanne enterats”23 i finalment el 3 d’agost de 1937 

“Es dona al Consistori per enterat d’un comunicat del Director General d’Administració Local, 

pel que notifica que per Decret del 9 de Juliol darrer, inscrit en el Diari oficial de la Generalitat 

del 12 del mateix mes, ha estat aprovat el canvi del nom de Sant Jaume de Llierca que fins ara 

tenia aquest poble pel de Poble del Llierca”24. Aquest nom, però, encara va ser més fugaç: el 

1939 es va tornar a posar el nom de Sant Jaume de Llierca.  
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 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca : Llibre d’actes  1930-1933   (V. Annex 1.1) 
21

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca : Llibre d’actes  1934-1938   (V. Annex 1.2) 
22

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca : Llibre d’actes  1934-1938   (V. Annex 1.3) 
23

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca : Llibre d’actes  1934-1938   (V. Annex 1.4) 
24

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca : Llibre d’actes, 1934-1938   (V. Annex 1.5)  
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No solament fou aquest poble que veié el seu nom canviat sinó que a la comarca es produïren 

les modificacions següents25:  

 

Modificacions que es produïren  

Sant Privat d’en Bas Puigsacalm 

Sant Esteve d’en Bas En Bas 

Sant Feliu de Pallerols Hostoles 

Sant Miquel de Pineda Comelles d’Hostoles 

Sant Iscle de Colltort Colltort d’Hostoles 

Santa Pau Pau de Sert 

Sant Aniol de Finestres Finestres 

Sant Joan les Fonts (nucli de Begudà) Fonts de Begudà 

Sant Salvador de Bianya Hostalets de Capsacosta 
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 GUTIÉRREZ, Jesús (et al.). Història de la Garrotxa. Girona: Unitat de Publicacions de la Diputació de 

Girona, 2008.  
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4.2.4.2.4.2.4.2. ELS PRIMERS DIES DE LA GUERRAELS PRIMERS DIES DE LA GUERRAELS PRIMERS DIES DE LA GUERRAELS PRIMERS DIES DE LA GUERRA    

La Guerra Civil espanyola començà el 18 de juliol de 1936. Aquest dia, a Sant Jaume de Llierca, 

tot seguia el seu curs normal. Tothom es trobava fent les activitats quotidianes que duien a 

terme dia rere dia. Hi havia qui es trobava a l’hort procurant que els aliments que en sortissin 

fossin de la millor qualitat possible per tal que la seva família estigués ben alimentada, d’altres 

que jugaven pels carrers amb una alegria desmesurada, 

etc.  

Si llegim el llibre d’actes per tal de saber què passà 

exactament aquell dia no en podrem treure ni una lleugera 

idea ja que no hi ha res escrit sobre el que succeí. Hi ha un 

buit des del 5 de juliol fins al 14 d’octubre del 1936 quan 

es constituí el nou ajuntament. Així doncs, no hi ha rastre 

dels esdeveniments produïts i, per tant, hem de confiar 

plenament amb el que els testimonis orals ens puguin 

arribar a explicar. El petit problema és que molts d’aquests 

no ho recorden ja que llavors solament eren nens i nenes 

de deu anys, aproximadament, que només pensaven a divertir-se. I, si tenen un efímer record 

d’aquell dia, es veuen jugant amb els seus amics i que, sobtadament, es varen haver de tancar 

a casa seva sense fer cap tipus de soroll. Tot i així, encara hi ha algú que recorda el que va fer 

aquell dia que per molts estarà sempre més guardat a la memòria. La Teresa Torrent tenia tan 

sols catorze anys i ja treballava a la fàbrica de filatura del poble quan esclatà la guerra. 

Recorda, amb una nitidesa impecable, com les van fer marxar cames ajudeu-me d’aquell 

indret. En aquells moments hi havia els membres del comitè que 

no varen dubtar ni un segon a agafar les seves escopetes i 

amenaçar-les per tal que marxessin com més aviat millor, sense 

entretenir-se. Al vespre, es van començar a sentir molts crits. 

Aquests aldarulls avisaven a tots els habitants del poble que 

tanquessin els llums, que els carrers estiguessin foscos i silenciats, 

en definitiva, que ningú passegés pel poble, que tothom estigués 

a casa seva. Tot i així, passà la llet com si es tractés d’un dia més, 

però no, no era un dia qualsevol, havia esclatat la tan temuda 

guerra civil. Quan passava pels carrers corrents duent la llet a les 

respectives cases, hi havia la guàrdia civil a les cantonades que vigilaven que no es produís cap 

tipus d’incident. Encara ara té aquella sensació de por guardada al cos, d’ànsia. Al cap d’uns 
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quants dies però, després de veure la guàrdia civil a totes hores, s’hi van acabar acostumant i, 

fins i tot, es feien bromes mútuament, com si fossin antics “amics”. 

El sentiment que va aparèixer amb l’esclat de la guerra fou d’eufòria, una eufòria desbordada 

ja que als seus ulls ja la veien guanyada. Sí, es veien vencedors de la que acabà sent una 

mortífera guerra.  
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4.3.4.3.4.3.4.3. REPRESSIÓ REPUBLICANAREPRESSIÓ REPUBLICANAREPRESSIÓ REPUBLICANAREPRESSIÓ REPUBLICANA    

4.3.1. EL COMITÈ I L’AJUNTAMENT 

La rebel·lió militar del juliol de 1936 va triomfar en àmplies zones de l’Estat, però va fracassar 

en moltes altres, entre les quals Catalunya. Aprofitant el buit que es va produir després de 

conèixer la derrota de la revolta per part de les tropes de la guarnició i el desconcert de les 

autoritats republicanes, els elements revolucionaris van ocupar el poder a Barcelona, des d’on 

el moviment es va estendre. Així doncs, en pocs dies, pràcticament tots els pobles de 

Catalunya tenien el seu comitè, de composició força heterogènia. Pel que fa a Sant Jaume de 

Llierca cal considerar-lo com un cas extrem ja que tots els seus membres eren del POUM. 

Aquest estava format per gent del poble com Lluís Llongarriu, Lluís Privat, els germans de la 

Central, Ignasi i Francesc Roca, Joan Gayolà Papell i Lluís Dorca que acabaren marxant per la 

retirada cap a França. El local del comitè primer era a dalt de can Tomaset i després al cafè 

Conradu ; cal dir que tots dos locals es trobaven situats a la carretera principal. Tots els 

testimonis entrevistats remarquen l’avinentesa entre el comitè local i el d’Olot, cosa que es 

veié en la participació del comitè olotí en els fets d’octubre de 1936. No hi ha cap tipus 

d’informació escrita referent al comitè i, per tant, tota la informació citada està basada en els 

relats orals. Aquest fet ha provocat la imprecisió en la totalitat dels membres, el nom d’alguns 

d’ells i en la localització exacta del lloc de reunió. 

Els primers dies a tota la comarca els comitès van establir controls i patrulles per evitar que la 

gent de dretes passés la frontera i s’ajuntés amb els revoltats. Un dels mitjans de finançament 

dels comitès van ser les contribucions especials, anomenades “multes”, “tributs” o “impostos”, 

una mena d’impost revolucionari que cada comitè imposava a la gent que considerava 

benestant, segons el seu criteri. En el fons, era un càstig per ser de dretes, per no ser favorable 

a la República. Així el comitè es dirigia a una persona per carta i li demanava que lliurés una 

determinada quantitat de diners, força elevada, en un determinat dia, al local del comitè. 

L’interessat es presentava amb els diners, els agafaven i li deien que encara tenia sort de 

conservar la vida. Es tractava de les anomenades contribucions de guerra. A Sant Jaume de 

Llierca se’n varen cobrar de vuit mil pessetes de l’època, la destinació de les quals no va 

quedar mai clara. 26 Aquests comitès, amb el suport de milicians armats a les seves ordres, van 

arraconar els ajuntaments i van imposar la seva pròpia llei. Els alcaldes, impotents i sense 

mitjans, no van poder evitar-ho. Com a molt, els primers dies, van intentar disminuir els 

efectes de la violència que començava a estendre’s arreu. Perquè una de les primeres 
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activitats de tots els comitès va ser perseguir la gent de dretes i especialment els capellans. En 

el conjunt de la Garrotxa van morir en total 48 capellans i religiosos. També cal fer esment de 

diversos professors del Collell que també van caure assassinats per tenir unes idees avançades.  

L’onada de violència antireligiosa va destruir també imatges i objectes de culte. Moltes 

esglésies foren incendiades i les campanes, estimbades.27 En el cas de Sant Jaume de Llierca 

trobem el succés del capellà que seguidament explicaré. Però no foren únicament els capellans 

els únics de ser perseguits ja que molta gent de dretes i alguns militars retirats van ser també 

víctimes d’una violència irracional. Això fou el que succeí el 12 d’Octubre de 1936 a Sant Jaume 

de Llierca i que més endavant detallaré.  

En tota aquesta actuació repressiva que es va donar arreu de Catalunya, hi van haver alguns 

comitès que van assolir una trista notorietat. És el cas, per exemple, del comitè d’Orriols, que 

va ser responsable de molts assassinats i que ha passat a formar part de la mitologia popular 

com a símbol d’una violència cega i forassenyada.  

La Generalitat per la seva banda va intentar anar recuperant el control de la situació. Un pas 

molt important fou la constitució, l’octubre de 1936, d’uns nous ajuntaments i la dissolució 

dels comitès. No es van restituir els ajuntaments que hi havia el juliol de 1936, sinó que van ser 

uns ajuntaments revolucionaris, formats, seguint el model del Comitè Cental de Milícies 

Antifeixistes de Barcelona, per representants dels partits i sindicats que donaven suport a la 
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República: ERC, CNT, PSUC-UGT, POUM, Unió de Rabassaires i Acció Catalana. Els problemes 

per formar aquests nous ajuntaments foren diversos. En primer lloc, els comitès s’havien 

d’autodissoldre, cosa que no sempre va ser fàcil. En algunes localitats, hi va haver resistències 

per acceptar la presència de representants d’Acció Catalana i d’ERC, partits considerats poc 

revolucionaris. En alguns casos, no fou possible mantenir la proporció establerta per manca de 

militants disponibles o per les circumstàncies concretes de cada localitat.28 A Sant Jaume de 

Llierca no hi va haver cap regidor de la CNT.  

Malgrat totes les dificultats, els nous ajuntaments es van anar constituint i van començar a 

actuar, intentant posar ordre i resoldre els problemes que tenia la població. Les indústries, que 

van ser col·lectivitzades, van patir manca de matèries primeres i de combustible i la producció 

va caure o fins i tot es va paralitzar. Per combatre l’atur es van crear cooperatives obreres i 

alguns ajuntaments van intentar impulsar una política d’obres públiques, tot i la manca de 

mitjans. La disminució de la mà d’obra al camp, agreujada a mesura que eren cridades noves 

lleves, va fer caure la productivitat de les explotacions agràries i molts pobles van haver de fer 

front a problemes d’avituallament, perquè la producció agrícola, disminuïda, havia de servir 

per alimentar no només la població de rereguarda sinó també els soldats dels front. Molts 

ajuntaments van haver d’instaurar el racionament d’alguns productes. La situació, ja prou 

difícil, es va complicar més encara amb l’arribada de milers de refugiats, que fugien de la 

guerra i que eren acollits, més o menys improvisadament, en tots els pobles. No va ser fàcil 

donar-los acollida, i els ajuntaments quedaren desbordats.  

Cal remarcar que en alguns casos, el govern municipal es constituí amb els mateixos homes 

que havien portat la direcció del Comitè de Milícies Antifeixista. Així a Sant Jaume de Llierca, el 

nou ajuntament es formà el 14 d’octubre del 1936 i “[...] A petició del company Ignasi Roca en 

funcions de president del Consell s’acepta per unanimitat l’aleccio de president del consell 

municipal al company Ignasi Roca Masos i com a primer Conseller al company Lluís Privat 

Espigol, en la segons Conselleria a Joan Gayola Papell, segueixen per odre de Consellers als 

companys Francesc Roca Masos, Josep Grabulosa Plana, Pere Corcoy Torrent, Joan Vergès 

Claparols, Lluís Llongarriu Colom, Joan Planella Santaló, Josep Pararols Ribas, Ramon Sarola. 

S’acorda nombrar com alguacil a Lluís Dorca Palomeras”.29 

Si ens fixem en els membres que formaven part de l’ajuntament el 5 de juliol de 1936 ens 

adonarem que només dos d’ells continuen. Abans d’esclatar la guerra els membres de 
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l’ajuntament eren: Bartomeu Pagès, l’alcalde, i els consellers, Francesc Planella, Ramon Coll, 

Ramon Sarola, Gabriel Dalmau, Josep Grabulosa i Joaquim Sala, el secretari.  

El 8 d’abril de 1937 “El company Secretari llegeix un comunicat de les Oficines Orgànicas 

Municipals de Seguretat Interior, sobres una denuncia presentada en aquesta Oficina, de la 

forma en que estaba constituït, el Consell Municipal d’aquest poble, els Consellers en Plè, 

presenten la dimisio dels carrecs corresponents, per trovar injusta la manera de presentar tal 

denuncia de un Consell, que estaba aprovat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

del dia vint-i-vuit de febrer de enguany nº 59 pagina 924. Tals dimisions son aceptades per el 

Primer Conseller Ignasi Roca”.30 

El 13 d’abril de 1937 l’ajuntament va quedar representat de la següent manera: “per ERC 

Bartomeu Pagès Charles, Josep Triadú Gurgui, Ramon Sarola Punset; per la CNT Josep 

Grabulosa Plana, Joan Gayolá Papell; per el PSUC Joan Canet Costa, Pere Davesa Vila; per la 

URC Lluís Llongarriu Colom; i per el POUM  Ignasi Roca Masos”. Els càrrecs es repartiren de la 

següent manera: “Presidencia, Josep Grabulosa Plana, representant de la CNT – Tinent 

d’alcalde, Bartomeu Pagès Charles, representant d’ERC – Cultura Lluís Llongarriu Colom – 

Proveiments Joan Canet Costa representants del PSCU – Obres Publiques, Ramon Sarola 

Punset, representan de ERC i Finances Ignasi Roca Masos, representant del POUM – restant 

com a Vocals, Josep Pararols Ribas, Joan Gayolà Papell, per la CNT – Josep Triadú Gurgui, per 

ERC – Pere Davesa Vila, per el PSUC – resta vacant la plasa d’Acció Catalana Republicana, per 

no existir tal entitat en la població”.31 
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4.3.2. MOSSÈN JOAQUIM BONET I L’ESGLÉSIA 

La tradició de cremar esglésies i convents s’arrossega des del s. XIX. Tradicionalment 

l’església ha representat l’element conservador, el que no vol canvis i afavoreix els 

poderosos de sempre. Durant la guerra a Catalunya es van assassinar 1500 capellans i 

monjos.  

Hi havia un odi acèrrim contra l’Església i la 

dreta, més que no pas contra la “riquesa”, i 

s’arribà a l’absurd de cremar els arxius 

parroquials, que són la història del país mateix. 

Però no hi ha cap constància documental que la 

jerarquia eclesiàstica, amb l’excepció de Manuel 

Irurieta, bisbe de Barcelona, participés en la 

preparació o revolta militar del juliol del 1936. 

La matança de capellans i la crema d’esglésies 

començaren el mateix 19 de juliol, és a dir, molt 

abans de conèixer-se la barbàrie feixista32. 

Aquest dia ja es van cremar les primeres 

esglésies. Als incendis van seguir ben aviat les 

matances de sacerdots, religiosos, religioses i 

laics significats, i de moltes persones considerades de dretes. A tot arreu on la revolta 

militar va fracassar, es va produir una reacció popular que va desbordar les autoritats. 

Durant els primers mesos de la revolta, era suficient que una persona fos identificada 

com a sacerdot o religiós perquè fos liquidada sense procés, i de vegades de forma 

cruel. Els governs de la República i de la Generalitat, sobretot aquest darrer, van fer el 

possible per evitar les morts i van facilitar la sortida del país de religiosos. La 

Generalitat va intentar evitar la matança i la destrucció d’arxius, biblioteques i 

patrimoni artístic. I es va aconseguir que ni el monestir de Pedralbes, ni el de 

Montserrat, ni la catedral de Barcelona, entre d’altres, no cremessin. El govern català 

va fer el que va poder, però la maquinària de la venjança era massa poderosa i les 

presons o txeques on la tortura funcionava per sistema s’obrien pertot arreu. Amb 
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aquestes matances, com ha dit Josep Benet, aquells assassins van servir en safata als 

militars revoltats el títol de Cruzada, perquè, encara que no s’havien tirat al carrer per 

defensar l’església, van poder presentar-se davant l’opinió nacional i internacional com 

els seus salvadors. A Franco li anava molt bé la persecució religiosa, perquè era un dels 

seus millors temes de propaganda interior i exterior, i per això no volia que cessés.33 

25 de Juliol, Festa Major de Sant Jaume de 

Llierca, raó per la qual tothom sortí al carrer 

amb el millor vestit que tenia al seu armari. De 

fons es sentien com els músics tocaven 

sardanes i la gent ballava feliçment. De sobte, 

els de la Central, que formaven part del 

comitè de Sant Jaume, es van dirigir cap a 

l’església, on segons aquests, el capellà, 

Joaquim Bonet i Batlle, tenia una pistola 

amagada sota la campana. Però tothom sabia 

que no era així. Foren ells els encarregats de posar-la en aquell lloc ja que això 

implicava que tenien una raó per eliminar-lo per sempre més. Decidiren que, abans de 

fer-ho, el lligarien de les mans  i dels peus amb una  corda gruixuda per tal que no 

tingués la possibilitat de fugir corrents i així el ridiculitzarien totalment. Li posaren la 

pistola enmig de les mans. Creien que si ho feien demostrarien el poder que tenien 

sobre els habitants del poble i que no tenien cap problema en inventar-se allò que fes 

falta per eliminar un personatge que no els interessava que visqués. Per altra banda, la 

majordoma anava seguint els passos del mossèn, amb l’excepció que no es trobava 

lligada per cap medi. Només feia que plorar desesperadament al pensar en la seva 

mort i en la del capellà. Però no fou així, ja que ella s’alliberà del tot. Els del comitè 

formaren una comitiva i els obligaren a passejar-se per tots els carrers del poble 

demostrant la superioritat de què disposaven.  
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Teresa Torrent Sala explica aquest fet com si encara hi fos present, al mig d’aquell dia 

tan clar i lluminós, en què es celebrava la festa del seu poble. Mentre el mossèn i la 

majordoma passejaven pel poble lligats com si es tractessin d’uns delinqüents, els de la 

Central van anar a buscar l’alcalde del poble: Bartomeu Pagès, cunyat de Teresa 

Torrent. Els del comitè explicaren el que trobaren a l’església, sota la campana. 

L’alcalde de Sant Jaume de Llierca no s’ho podia creure de cap manera. Només feia 

que repetir: “Ostres, mossèn, sembla que no pot ser això. Ostres mossèn...”. I així fou 

com aquests també volgueren liquidar l’alcalde ja que veien com aquest posava en 

dubte la seva paraula. Tomeu marxà ràpidament a casa de Teresa anunciant-los que 

havia estat amenaçat de mort. El seu pare agafà un pal d’allò més gran i fort i es dirigí 

cap al nucli del poble amb la intenció de fer mal a tot aquell que provés de matar 

l’alcalde, el seu gendre. Mentrestant, aquest es trobava amagat a casa de la Teresa 

amb una por immensa que se li havia posat a dins l’ànima. Per sort, tot acabà amb un 

espant. De totes maneres, en veure el caire 

que prenien les coses, va dimitir i va ser 

substituït per un altre simpatitzant d’ERC, 

segurament Ramon Sarola.34  

L’episodi no acabà així ja que, després de tenir 

tancat el mossèn al local del comitè, va ésser 

traslladat cap a la presó d’Olot on passà la nit. 

L’endemà, l’escamot de milicians de Fígols, 

que el dia abans havia arribat a Olot amb la 

intenció de cremar totes les esglésies, se’n va 

en direcció a Girona però abans s’emporta 

tres clergues que hi estaven detinguts: 

Mossèn Joaquim Bonet, Mossèn Martí Mir i 

Mossèn Francesc Mollfulleda i són assassinats 

a Riudellots de la Creu.35 
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Mossèn Joaquim Bonet i Batlle va ser una de les primeres víctimes de la repressió a la 

comarca. Havia nascut a Olot l’any 1874 i va ser ordenat capellà el 1898.  

Pel que fa a l’església, en Silvestre recorda que es van agafar tots els sants i amb una 

camioneta els van portar cap al Llierca on els cremaren. Segurament ho van fer així per 

evitar que el foc s’estengués en les cases veïnes de l’església. Es van tirar a terra les 

campanes i perquè no es fessin malbé les van posar sobre feixos de llenya. En Ramon 

Solé m’explicà que també es destrossà el 

campanar i que el que hi ha ara és 

posterior. Es procurà fer-lo igual que el 

que hi havia però l’actual és una mica més 

alt. L’arranjament anà a càrrec d’en 

Joaquim Privat. El rellotge  es decidí 

posar-lo posteriorment. També es cremà 

tot l’altar major. L’arxiu parroquial va 

desaparèixer en la seva totalitat. Un dels 

llibres iniciats al 1939 exposa que 

“durante la dominación rojoseparatista, 

excepto el libro primero de defunciones, 

desaparecieron todos los libros del archivo 

 
El carrer de l’església amb l’antic campanar, fons Melcior Teixidor. 
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parroquial de esta parroquia”.
36

 

La Pilar m’explicà que no hi pogué celebrar la primera comunió i que la va haver de fer 

en una petita capella que hi havia a l’antiga escola de monges ja que l’edifici es va 

convertir en un magatzem durant la guerra on es guardaven motors d’avions, entre 

altres coses com armes i municions. Amb la retirada van cremar-la. 

Alguns entrevistats m’han explicat que era freqüent que es realitzessin escorcolls per 

tal de trobar algun objecte de valor amagat, també imatges religioses. En cas de 

trobar-se alguna cosa eren castigats durament.  

Aquest fet explicat anteriorment està documentat per testimonis de l’època, un és el 

doctor Joaquim Danés i Torras i l’altre el mossèn Ramon Bonet i Llach.  

En el Diari de la guerra del Dr. Danés en data de 26 de juliol de 1936 comenta el 

següent: “M’ha dit, per diversos conductes, que els comunistes forasters, cap a les 7 del 

matí, havien anat a la presó, on han deixat marxar els tres paisans que hi havia (Ramon 

Llongarriu i Català, un apoderat del Banc Hispano Americà sucursal d’Olot, i el Sr. 

Torras, de S. Joan les Fonts ¿, i que havien fet pujar a la seva camioneta, enduguent-

se’ls a fora d’Olot, els tres capellans que hi havia presoners (Mossèn Martí Mir i 

Masferrer, Mossèn Joaquim Bonet que era rector de Sant Jaume de Llierca, i el Sr. 

Rector de Çacot). Es diu, i és el més probable, que els han mort; uns diuen que fusellant-

los, altres que fins decapitant-los; uns diuen que s’han trobat els cadàvers prop de 

Santa Pau, altres que en diversos punts, i En Moret, que sol ésser força ben informat, 

m’ha dit que a Cornellà [...]”.
37  

Segons Mossèn Ramon Bonet, cosí del capellà assassinat a Sant Jaume de Llierca, els 

fets succeïren de la següent manera:  

“[...] En Llierca le sorprendió la Revolución del 36. El día de San Jaime (25 de Julio) 

atado como un delincuente y maltratado com un vulgar malhechor, fué paseado por el 
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pueblo de San Jaime de Llierca y por la tarde, después de haberle presentado al comité 

de Olot, fué llevado a la Cárcel de dicha ciudad. Notemos que vestía todavía el traje 

talar, vestido que no quiso quitarse hasta la manyana siguiente, poco antes de subir al 

auto del Comité que lo llevaría al martirio. Consérvase, aún, una nota, escrita en un 

trozo de papel cualquiera, que dirigió a su hermano Ramón (q. e. p. d.), pidiéndole lo 

necesario para poder pasar aquella noche en la cárcel citada. Dice así: 

“Ramón Bonet, Verge Portal, 32.  

Vos suplico me porteu 

un matalàs, llensols, tovallola,  

y coixí, y sopar. 

Presó de Olot 25 Jul.  

Joaquim Bonet.” 

Y amaneció el día 26, día de gloria para el Rdo. Joaquín, pues, en ese día, iba a recibir la 

palma del martirio. Dejemos hablar a unos testigos que presenciaron la salida de la 

cárcel:  

“Presenciamos la salida de la Cárcel y subida al auto, lo recordamos perfectamente. 

Apesar de que los esbirros aquellos y el mismo auto infundían espanto, Mosén Joaquín 

se le veía natural y como quien emprende cualquier otro viaje. Los otros dos Mosén 

Martín y Mosén José el de La Cot, parecían algo más decaídos; pero los tres, sumisos, 

subieron al auto que por cierto iba muy cargado de armas. Si es que dijeron algo no lo 

podemos decir dada la distancia que hay desde la puerta de la cárcel a la ventana de la 

casa. Hay quien dice que Mosén Bonet animaba a los otros quizás sea verdad pero no 

lo sabemos de cierto”.  

Iba el Rdo. Joaquín, entonces, sin la sotana, con camisa, sin chaleco, pantalones y 

zapatos. Cuando aquella misma manyana fueron sus familiares a retirar el colchón que 

habían llevado, el día antes, a la prisión, el carcelero les entregó la sotana y el 

alzacuello, que, siguiendo el consejo de dicho señor, se había quitado poco antes de 

subir al auto, ya que él quería marchar al martirio con el vestido talar, pero al oir las 

razones del citado carcelero, según éste manifestó, creyó en la prudencia de aquél y 

marchó tal como hemos referido. Estaban ya para llegar a Gerona, cuando cerca de 
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Riudellots de la Creu se encontraron con otro auto de revolucionarios que, en 

dirección contraria, venían de dicha ciudad. Al enterarse de que los que llevaban 

presos eran sacerdotes les dijeron que las prisiones de Gerona estaban ya repletos de 

aquéllos. Les hicieron, pues, bajar del auto y con el fusil ametrallador perforaron sus 

cuerpos, cayendo vilmente asesinados, sublimando heroicamente su sacerdocio con la 

palma del martirio. Era el día 26 de Julio de 1936 y contaba a la sazón el Rdo. Joaquín 

sesenta y dos años de edad.  

Cuando el día 27 de Julio de 1939 fuímos, con otros familiares, a buscar los restos que 

descansaban en el Cementerio Parroquial de Riudellots de la Creu, pudimos aún 

apreciar el enorme agujero en el cráneo producido por una bala, dato éste que nos 

había ya expuesto el sepulturero que fué el mismo que lo enterró. Nos dijo, también, 

que el cadàver del Rdo. Joaquín presentaba varios agujeros en el bajo vientre, 

producidos por las balas; que cuando lo trasladaron allí, desde la carretera, con los 

cadáveres de los otros dos sacerdotes, los pusieron a la iglesia, entonces ya profanada 

y contigua al cementerio, hasta que los enterraron en una zanja, junto a la pared 

lateral de la misma, uno al lado del otro, sin ataúd ni distinción alguna, tal como los 

encontramos nosotros.  

El Juzgado expidió el siguiente certificado de exhumación: 

“El que suscribe, Ramón Mir Virovech, Juez Municipal de Palol de Revardit certifico que 

en fecha 27 de Julio de 1939, próximo pasado, fueron exhumados los cadáveres de los 

Rdos. D. Joaquín Bonet Batlle y Martín Mir que se hallaban en el cementerio de 

Riudellots de la Creu (Gerona), para trasladarlos a Olot. Los cuales han sido 

identificados por sus familiares y por los Delegados de la Hermandad de Cautivos por 

España Sres. J. Serra y V. Solé Jorba, debidamente autorizados por la Autoridad 

competente. Y para que conste a los efectos convenientes libro la presente en Palol de 

Revardit a veintiocho de Julio de mil novecientos treinta y nueve. Año de la victoria. El 

Juez –Ramón Mir (rubricado) –El Secretario –(Ilegible). –Hay un sello municipal.” 
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Descansan, hoy día, sus restos, en el monumento –mausoleo que la Ciudad de Olot ha 

dedicado en el cementerio de dicha ciudad a los mártires y víctimas caídos por Dios y 

por España en la Revolución del 36.” 38 
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“COMO HA SEMBRADO LA IGLESIA SU RELIGION EN ESPAÑA”, Raga, 1936. 
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4.3.3. ELS FETS DEL 12 D’OCTUBRE 

El 12 d’Octubre de 1936, a la tarda, van arribar a Sant Jaume de Llierca dos cotxes del Comitè 

Antifeixista d’Olot amb la intenció d’assassinar sis persones considerades de dretes. Això m’ ho 

explica, detalladament, el fill d’un d’aquests, Joan Surribes de 81 anys. El seu pare era 

simpatitzant de la Lliga Regionalista, un partit catalanista moderat.  

Els dos automòbils que venien d’Olot amb un objectiu molt clar van aparcar a Can Sila que es 

troba al carrer Major. No hi havia ningú del poble que no sabés què volien i què buscaven ja 

que, segons els rumors que corrien, els sis veïns ja tenien un forat fet a la carretera de Santa 

Pau. Per aquest motiu s’avisà a tots els habitants del poble i ells, amb molta valentia, es 

llançaren sobre els anarquistes, però aquests van respondre disparant-los per demostrar el seu 

poder. Conseqüentment, van ferir Àngel Pairó d’una cama i més lleument al pare i al fill de Can 

Navarro. Per desgràcia o per sort, els trets no van servir per res més que enfortir els ideals dels 

sant jaumins i d’aquesta manera aconseguir debilitar els enemics. Hi hagueren un munt 

d’empentes, amenaces, cops de puny i pistoles per terra. El cas és que en pocs moments els 

anarquistes van quedar totalment desarmats i acorralats. Uns veïns van avisar  la gent que hi 

havia al Casal Català i el vigilant de la fàbrica va fer sonar la sirena. Josep Corominas, àlies Pep 

Trias, els vigilava de ben a prop amb una dalla que feia giravoltar, mentre dos homes amb 

malls destrossaven els motors dels cotxes. En Joan, tot i ser petit, recorda com si fos ara els 

crits de la gent i els cotxes totalment destrossats.  

Davant el caire que prenia la situació, els membres del Comitè de Sant Jaume, que fins al 

moment havien fet d’observadors, van veure que no podien perdre més el temps, que havien 

d’actuar si no volien acabar com els seus companys. Així que varen anar corrents cap a 

l’estació de telèfons per posar-se en contacte amb els comitès forans perquè vinguessin a 

auxiliar-los. Un cop feta la trucada, van destruir l’aparell, per tal que ningú més pogués 

demanar auxili. Josep Torrent, un home de 50 anys fets, observà com els membres del comitè 

del poble destrossaren l’únic telèfon que hi havia. Així que va veure la necessitat de demanar 

reforços si no volia que a Sant Jaume de Llierca, el seu poble, es produïssin nombrosos morts. 

Per això, anà corrents fins al poble veí, Argelaguer, des d’on trucà a les forces d’ordre públic de 

la República. Josep Torrent no va perdre ni un minut ja que en aquests casos un segon val or i 

no hi ha temps a perdre. També es diu que un viatjant que va observar els fets va dirigir-s’hi 

per tal de trucar a les forces d’ordre públic de la Generalitat.  

Una estona després van començar a entrar cotxes de milicians anarquistes procedents de 

Girona, Olot, Salt, Tortellà, Sant Joan les Fonts i Castellfollit, armats fins a les dents. Quan van 

baixar dels cotxes es van enfrontar violentament amb la gent del poble que estava totalment 

desarmada. Aquests no feien res més que preguntar “On són els feixistes?”. Si no hagués sigut 
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per Josep Torrent i l’anònim viatjant, els fets de Sant Jaume haurien estat més coneguts per la 

gran massacra que s’hagués produït com va succeir a altres pobles de Catalunya. Per sort, 

Josep Torrent no dubtà ni un segon en posar en perill la seva vida per salvar el seu estimat 

poble, Sant Jaume de Llierca, de les mans dels comitès i de la brutalitat que això comportava ja 

que els guàrdies d’assalt van arribar just a temps d’aturar-los. Aquests es van enfrontar 

verbalment amb els anarquistes i aconseguiren dominar la situació. Els guàrdies van recórrer 

els carrers tot cridant “balcones cerrados, ventanas arriba”. Malgrat tot els guàrdies d’assalt no 

estaven en condicions d’enfrontar-se als anarquistes, així que van haver de deixar que els 

membres del comitè de Sant Jaume escollissin dotze persones com a responsables de la 

resistència. Entre aquests dotze escollits hi havia Martí Sala, Joan Sala, Miquel Sala, Joaquim 

Sala, Ramon Coll, Jacint Vila, Pere Costa, Ramon Soler i Joan Armengol. Els dotze detinguts van 

ser transportats en una espècie de presó que hi havia al local de Comitè a dalt de Can Tomaset. 

Joan Armengol, un home que desconfiava de tothom, no es va refiar ni un pèl que els 

membres del comitè el deixessin lliure sense que tingués repercussions negatives. Per aquest 

motiu demanà per anar al lavabo i en el moment menys inesperat va fugir. Els altres onze, en 

canvi, van ser traslladats a la presó de Girona i jutjats sis mesos després. Per sort o per miracle, 

les seves vides es van salvar per un únic vot i la seva pena fou de sis mesos i el desterrament 

de Sant Jaume de Llierca. Per aquest motiu, un cop complerts els sis mesos i aconseguida 

l’esperada llibertat no van poder retornar al seu poble i hagueren d’esperar que aquesta 

hagués finalitzat.  

El pare d’en Joan Surribes s’escapà d’una mort segura i al vespre un veí l’anà a veure i li digué 

que no era segur que es quedés a casa perquè el tornarien a venir a buscar. Li oferí que 

s’amagués a casa seva a la nit, una masia propera al poble anomenada Castellà, i que havia de 

desaparèixer una temporada. Així ho va fer ja que passà a França i d’aquí anà a Sant Sebastià 

on visqué més de dos anys amagat i apartat de la seva família.  

El Diari de la guerra del doctor Danés del dia 12 d’octubre de 1936 és un testimoni excepcinal 

dels fets viscuts al poble.  

“Avui, a Sant Jaume, hi ha hagut baralles, amb abundants trets de pistola i escopetades. Diu 

que els d’Olot, potser de comú acord amb alguns d’allà, hi ha anat amb no massa bones 

intencions respecte de dues o tres persones, a les quals sembla que volien matar abans de 

deixar d’actuar com a Comitè per prendre els Comitès possessió dels Ajuntaments segons té 

disposat la Generalitat. El poble de Sant Jaume, que ara s’ha batejat amb el nom de Llierca a 

seques, en entendre-ho, s’ha oposat a les pretensions dels d’Olot, amb crits i pedrades. I així ha 

vingut la topada, de la qual sembla que els d’Olot n’han tornat molt cua-trucats.  A l’hospital 

d’Olot han portat tres ferits, del poble de Sant Jaume: l’un, Angel Peiró i Pugeu, té una fractura 
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complicada comminuta del terç mig de la cama esquerra, produïda per una ferida de bala la 

qual ha tocat l’os; l’altre té unes ferides d’entrada i sortida de bala, a la cara posterior del terç 

superior de la cama esquerra; és un vellet d’uns 60 anys, mentre el primer és un jove de 35 o 

36; un tercer ferit, vàrem veure’l, però no s’ha quedat a l’hospital; tenia una perdigonada al 

clatell i a l’esquena. Després d’aquests aconteixements, sembla que els d’Olot n’han quedat 

una mica moixos.”39 

Com molt bé m’explicà el senyor Joan Surribas, el fet ocorregut a Sant Jaume de Llierca hauria 

pogut ser similiar als anomenats fets de la Fatarella. En aquesta població de la Terra Alta, 

abans de la guerra no existia cap organització sindical i, pel que fa a les forces frontpopulistes, 

només s’hi donava un petit nucli d’ERC. Amb l’esclat de la guerra es va constituir la UGT i, més 

tard, la CNT. Tot i que pot semblar inversemblant, cal tenir en compte que abans dels fets de 

gener del 1937 no s’havien produït assassinats a la Fatarella, i això que la comarca havia 

registrat l’índex de repressió més alt de Catalunya en les primeres setmanes revolucionàries. 

La col·lectivització al poble fou iniciada per dotze famílies que tenien poques terres, però que 

davant les dificultats per impulsar-la i continuar creixent, van sol·licitar ajuda tècnica i humana 

a la CNT de Tarragona. Amb la seva arribada van començar les incautacions de terres per fer 

créixer la col·lectivitat, però tot i això els mitgers que les havien treballades fins aleshores no 

en van fer cas i van continuar fent-ho sense ingressar a la col·lectivitat, tot i les pressions a què 

eren sotmesos. Davant d’aquest clima de pressions i la negativa de la majoria de pagesos i 

arrendataris de cedir a la voluntat dels nouvinguts de la CNT, la resta de forces polítiques locals 

van començar a col·laborar per oposar-se a la col·lectivització. Les forces polítiques locals es 

reuniren i acordaren l’expulsió dels cenetistes arribats de Tarragona. Així, el 22 de gener del 

1937, una manifestació de veïns va assaltar la col·lectivitat, va desarmar els components i va 

expulsar del poble Nicolas Santamaria i Josep Mola, els quals havien estat enviats per 

assessorar-los. Els dos expulsats van donar l’alarma a les poblacions del voltant tot dient que 

es tractava d’un aixecament feixista contra la revolució. Grups de milicians armats de les 

poblacions properes es van dirigir a la Fatarella el 24 de gener. Els pagesos que havien expulsat 

els cenetistes, en previsió d’una intervenció armada, s’havien preparat per a la defensa de la 

població, i els milicians que hi arribaren es van limitar a assetjar el poble i tallar-ne les 

comunicacions amb l’exterior. El setge i l’assalt durà dos dies i va costar la vida a 34 veïns del 

poble. Segons l’informe que es redactà, un cop van arribar a la Fatarella, van provar de 

parlamentar amb els resistents sense que aquests permetessin que ningú no entrés a la 

població. En iniciar-se el setge, l’alcalde i un dels regidors del poble van marxar cap a Barcelona 
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per exposar la situació a les autoritats de la Generalitat i aturar el que preveien que podia ser 

una tragèdia. Mentrestant, a la població de Terra Alta, al llarg del 25 de gener van permetre 

l’evacuació del poble de prop de 400 persones, la majoria dones i nens, a causa del que 

semblava que acabaria amb un assalt armat. Aquell mateix dia, les patrulles de control 

aconseguien, després de negociar amb els homes que defensaven la posició, la rendició del 

cementiri i l’ermita de la Verge de la Misericòrdia, situats al capdamunt del turó que domina el 

poble. Els homes que la defensaven, però, foren executats de forma sumària allí mateix, un 

cop s’havien rendit. La matinada del dia 26, les forces combinades de la Guàrdia d’Assalt, els 

milicians i les patrulles de control assaltaren el poble i després de breus combats l’ocuparen. 

Amb la situació controlada es van iniciar els escorcolls, les detencions i les execucions sumàries 

dels veïns que, durant dos dies, havien defensat la població per evitar una col·lectivització 

forçosa que no desitjaven. L’arribada de Martí Rouret, com a representant de la Generalitat, i 

d’Aurelio Fernández, de la CNT i secretari general de la Junta de Seguretat Interior, només va 

poder aturar la matança quan ja havien estat executats 26 veïns, la majoria dels quals, com es 

demostraria més tard, eren militants de partits del Front Popular. Encara es van produir, però, 

47 detinguts, que van ser traslladats a Barcelona per passar a disposició judicial. Després dels 

fets, es va decidir deixar al poble una guàrdia de 50 homes, la meitat dels quals eren guàrdies 

d’assalt i l’altra meitat, membres de les patrulles de control. 40 
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4.3.4. ALTRES FETS:  

L’últim fet referent a la repressió republicana és la mort l’11 

d’agost de 1936 a l’Hostalric del comerciant i ex-regidor 

Llorenç Olives Plana, natural de Sant Jaume Llierca, de 52 anys 

i casat.41 Cal remarcar que en el llibre de Solé i Sabaté no 

coincideix el lloc de mort ja que apareix Hostal de Vic i el 

cognom és Oliva.  

En el terme municipal de Sant Jaume de Llierca es produïren 

les morts d’altres vilatans. A prop del cementiri del poble hi ha 

una creu per recordar que allà van perdre la vida el 15 de 

setembre de 1936, Ramon Desvilar Oriol, de 58 anys, natural 

de Sant Joan les Fonts, casat, de professió paperer i ex-regidor 

de l’ajuntament. També 

Manuel Ros Darné, de 49 anys, 

veí de Sant Joan les Fonts, 

casat, de professió lampista. 42 

En Joan Surribas em comentà 

que en Joan Mià, treballador 

del ciment, un dia quan plegava 

de treballar es va trobar al 

revolt del cementiri el cadàver 

de dos homes i que li van 

ordenar que els traslladés al 

cementiri. Ell va dir que no podia ja que estava molt enfeinat i li 

van contestar que el proper vehicle que passés en comptes de 

dos cadàvers en portaria tres. Així doncs, el pobre camioner va 

fer el que li van ordenar.  

També al terme municipal de Sant Jaume de Llierca van tirar 

daltabaix d’un single el cos de Joan Costa Claperols el 20 

d’agost del 1936, de 59 anys, que exercia de rector de 

Llambilles.43 
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4.4.4.4.4.4.4.4. EL FRONT: EL FRONT: EL FRONT: EL FRONT: EL NOI DAN EL NOI DAN EL NOI DAN EL NOI DAN     

El relat de Joan Pujals, àlies el Noi Dan, de 93 anys, sobre les seves vivències els dies de la 

Guerra Civil de 1936 – 1939 i immediatament després és ,sens dubte, d’un gran interès tant pel 

detallisme de les seves descripcions, com per la sincera 

veracitat del que conta, per la viva emoció de 

l’experiència i per la frescor i naturalitat com ho narra. 

Després que el Govern llancés una publicitat bèl·lica 

impressionant capaç de captar tots aquells joves 

innocents per anar a la guerra, Joan Pujals no se 

n’escapà. Així doncs, juntament amb alguns amics  de 

Montagut i pobles veïns, s’allistaren voluntàriament a la 

guerra. El 23 de setembre de 1936, agafà tot allò que 

necessitava i s’endinsà a una desmoralitzadora guerra 

fratricida. A la setmana següent, hagué de pujar en un 

tren que els conduí cap a Barcelona, a la caserna 

d’infanteria molt a prop de la plaça Espanya. En aquest 

moment era un noi que feia pocs mesos que s’havia 

convertit en un home en complir els divuit anys. 

S’estigué durant tres mesos en aquesta ciutat on aprengué allò més bàsic per sobreviure en un 

camp de batalla ja que dia rere dia rebia el que s’anomenava instrucció. A més a més de rebre 

l’ensenyança, havien de desfilar pels carrers acompanyats per una banda musical. Tot i així, 

disposava de permisos setmanals que li permetien anar a casa seva amb el tren d’Olot o amb 

els cotxes de línia. Un cop transcorreguts aquests tres mesos, l’aventura, si se la pot arribar a 

anomenar així, acabava de començar. Eren joves i amb massa ànsies de victòria, però sobretot 

eren inconscients. No es podien arribar a imaginar tot el que els esperava, tot el sofriment que 

haurien de suportar, creien que la batalleta duraria quatre dies i que guanyarien, que tot els 

seria favorable. Vencerien i serien considerats uns herois. Però no fou així ja que l’aventura es 

va allargar més del compte.  

De Barcelona els varen destinar al front d’Aragó, on van estar quatre mesos sense entrar en 

combat, en un indret anomenat “les trinxeres de la Catalunya roja”, sense veure cap enemic i 

sense disparar un sol tret. Però uns quants mesos després ja van entrar en batalla, la primera, 

disputada a Valdecebre, una lluita ferotge on van haver-hi moltes baixes per part dels dos 

bàndols i on l’aviació enemiga, ja fos alemanya o italiana, va causar una gran mortaldat amb 

vols rasants. Aquí fou on van veure que la cosa anava de debò, que ja no hi havia possible 

marxa endarrere, que ara havien de fer front a tot el que els vingués d’ara endavant. Sense 

 

Joan Pujals, conegut com a Noi 

Dan 
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deixar en cap moment l’Aragó, va lluitar en diferents fronts: Albalate del Arzobispo, que 

després de la guerra es digué Albalate Luchador i a Leser on lluità durant dos mesos 

aproximadament. A part d’aquest poblet on lluità posant en perill la seva vida, n’hi hagueren 

d’altres dels quals no  recorda amb exactitud el nom ja que en foren molts. Però sens dubte, la 

lluita més destacada de totes es va produir el 24 d’agost a Belchite, on van combatre tretze 

dies i nits sense parar fins que el 6 de setembre Franco va signar la rendició. Tot i així, també hi 

hagué èpoques en les quals es dedicava, simplement, a descansar. Però quan es trobava en un 

front el que feia era fer guàrdia a la trinxera durant una setmana i les tres següents es trobava 

descansant al poble. D’aquelles guàrdies que havien de fer, sempre li ve a la ment un record 

d’allò més amarg... la mort d’un gran 

company seu. Aquest es trobava al seu costat, 

ni a deu metres de distància, quan, 

cansat d’estar dret, s’assegué a un 

tamboret per reposar uns segons. Es posà el 

fusell entre les cames i, accidentalment, 

aquest es disparà. Joan Pujals visqué en 

pròpia pell la dolorosa mort del seu company 

en quedar-li el crani partit per la meitat. De 

desgràcies com aquestes en van succeir moltes, 

massa. La guerra havia finalitzat i ja era hora 

de tornar cap a casa seva. Així que emprengué el 

llarg camí de tornada. Es va veure obligat a 

travessar el riu Ebre nedant per arribar a 

l’altra banda de la riba i, a més a més, a deixar 

totes les seves pertinències, entre elles el fusell, ja que el pes no li permetia nedar 

adequadament. Mentre ell anava avançant lentament pel riu, veia com altres baixaven riba 

enllà ofegats ja fos perquè no sabien nedar o per no poder suportar el gran esforç que 

suposava. Però ell ho aconseguí. Per sort o per mala sort es va trobar un altre català que li 

digué que si no volia morir ja podia tornar a travessar el riu nedant, si no ho feia, a Tortosa 

l’afusellarien i arribaria la seva hora. Així doncs, va tornar a travessar aquell interminable riu. A 

l’arribar es trobava exhaust, però en aquell precís moment hi havia 25 camions de soldats 

russos que es dirigien cap a Alacant que el van carregar per petició seva. Segons aquests, a 

Alacant, suposadament, els esperava un vaixell per portar-los cap a França. Però no va ser així 

ja que es trobà enmig d’un camp d’ametllers sense res per menjar ni beure durant 5 dies a 

causa de la retirada. Durant els últims mesos de la guerra havien patit tant i tant que fins i tot 
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els troncs d’aquells ametllers van quedar pelats de les mossegades de la gent que els anava 

rosegant per tal d’enganyar l’estómac. Aquests cinc dies foren claus per acabar de determinar 

aquells que havien pogut suportar totes les misèries que comportà la guerra ja que els més 

flacs no sobrevisqueren. El vaixell mai arribà, però sí els soldats d’en Franco. El 4 d’abril 

aquests els van fer presoners i els dugueren a un camp de concentració on estigué durant 3 

mesos. El que tenia un mal informe del poble ja havia begut oli. Per sort, el nou alcalde 

accidental de Montagut a causa de la malaltia del Sr. Bolós, en Felip de Can Joanic i gran amic 

de la seva família, va fer un aval conforme ell no havia fet cap mal a ningú. Així fou com 

aconseguí la llibertat i pogué tornar cap a casa seva. La guerra havia finalitzat... però 

començava un altre camí de penitència ja que tres mesos més tard la Guàrdia Civil va anar a 

casa seva per anar-lo a buscar i portar-lo a la Caixa de Reclutes de Girona, on se’l destinà a 

Pont de Molins a fer fortificacions i més tard a Algesires a construir una carretera de 24 

quilòmetres. Després de dos anys tornà 

finalment a terres catalanes, però es va haver 

d’estar vuit mesos a Oviedo i tres mesos més a 

Puigcerdà. I fi de la carrera militar després 

d’aconseguir la llicència el dia de Sant Pere, 

concretament el 22 de juny del 1944. Semblava 

que tot ja havia acabat i que no hi hauria cap 

inconvenient en tornar a casa seva després de 

tants anys estant fora. Però no fou així, ja que 

es trobà que el pont de Besalú i Castellfollit de 

la Roca havien volat totalment. Tingué sort 

d’un antic amic, el vell de Can Litxo, qui en 

aquells moments treballava com a conductor 

del cotxe de línia. Aquest el veié tan dèbil i 

sense forces que li comprà un panet amb un tall de formatge a dins per tal que es recuperés 

una mica. A més a més, el carregà tot i que no portava ni cinc cèntims i el deixà al trencant de 

Montagut i li digué que l’esperés durant una hora. Però no l’esperà ja que passà un altre amic 

de la família, en Casas, que el dugué fins a casa seva ja que ell era incapaç  d’arribar-hi pel seu 

propi peu. Així doncs, estigué en total quasi vuit anys fora de casa el Noi Dan.  

I anys més tard reflexiona sobre tot allò que visqué a la seva joventut... Ferit? Sembla evident 

que hauria d’haver estat així i, no solament un cop, sinó més i tot. Però no. No el van arribar a 

ferir mai. Mai. D’altra banda, ell sí que es va veure obligat a matar els seus enemics per tal de 

salvar la seva pròpia vida. Encara ara recorda aquells episodis tan sagnants i dels quals sempre 
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més s’ha penedit ja que eren nois joves, com ell, que simplement lluitaven per un altre bàndol 

amb unes idees totalment oposades a les seves. Matar per salvar-se. I la por? Por? Aquest mot 

de tres lletres era inexistent en aquells temps. Ningú tenia por. La vivien en pròpia pell, però 

no sabien què era perquè era tanta la misèria i la desgràcia en què vivien que no pensaven que 

tornarien a casa seva amb vida. Així que la por, l’havien perduda feia temps. Massa temps. 

Sortien al camp de batalla pensant que aquella seria l’última vegada en què viurien, però no 

fou mai així. El Noi Dan sempre sobrevisqué a tots aquells perills als quals s’hagué d’afrontar. 

En canvi, ara, a l’edat de 93 anys i quan totes les batalles ja fa temps que han arribat a la seva 

fi... ara, ara sí que té por. Massa i tot, creu ell.  
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“ALLISTEU-VOS A LES MILICIES ANTIFEIXISTES”, Oliva-Perotes, 1936. 
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4.5.4.5.4.5.4.5. RETIRADA I EXILIRETIRADA I EXILIRETIRADA I EXILIRETIRADA I EXILI: VIVÈNCIES D’EN : VIVÈNCIES D’EN : VIVÈNCIES D’EN : VIVÈNCIES D’EN PEP PEP PEP PEP DOMÈNECHDOMÈNECHDOMÈNECHDOMÈNECH        

La guerra, mortífera, xuclava vides humanes i provocava que s’anessin cridant lleves i més 

lleves. Tothom ha sentit a parlar de “la quinta del biberó”, a 

l’etapa final de la guerra: és un exemple ben clar de la 

situació límit en què es trobava la República, que va arribar 

a enviar al front nois de 17 o 18 anys, que ni tan sols sabien 

com agafar un fusell, és a dir, amb una nul·la preparació 

militar. És cert que, primer, se’ls enviava als CRIM (Centres 

de Reclutament, Instrucció i Mobilització), però allí els 

ensenyaven més la disciplina, passos a dreta i esquerra, cos 

a terra i llançament de pedres que simulaven ser bombes de 

mà, que no pas practicar el tir. La quinta del biberó és el 

renom amb què va batejar-se la lleva de soldats nascuts 

l’any 1920, que es van incorporar a l’exèrcit de la República 

a l’abril del 1938. Eren adolescents que vivien a casa dels pares, ajudaven en el treball de la 

terra o els negocis familiars. Però és ben cert que molts ja tenien ideologia política pròpia, i fins 

i tot estaven associats en grups diversos, com la UGT o la Federació de Joves Cristians, però la 

gran majoria no havia anat mai més lluny de 20 quilòmetres de casa seva. El cas era que els 

republicans es resistien a donar per perduda la guerra i fou necessari, d’una banda, rebaixar 

l’edat d’incorporació i, d’altra banda, reclutar homes cada vegada més grans. Així doncs, tots 

els homes disponibles entre divuit i cinquanta anys van quedar mobilitzats. 

Josep Domènech Palomeras, conegut com en Pep Manyo, nasqué l’any 1921, el novembre, 

cosa que l’afavorí en no ser cridat per anar a la lluita sagnant que es produí ja que van reclutar 

els nascuts fins al mes de març .  Atemorit que per les nombroses baixes provocades el 

cridessin, tot i ser de finals d’any, decidí emprendre un nou camí i marxar cap a França. Això ho 

decidí en el moment en què el motor del poble, la fàbrica de filatura, fou cremada pels 

nacionals al final de la guerra, el 1939, i moltes persones van veure’s afectades. França era un 

indret que l’apassionava ja que des de l’edat de deu anys anava a collir-hi raïms amb els seus 

éssers estimats. A més a més, allà  vivien els seus oncles que es podrien fer responsables d’ell. 

Així doncs quan anà cap a França hagué de passar per Sadernes que aleshores era plena de 

camions republicans que havien d’abandonar. Un cop arribà al seu destí s’estigué vuit dies 

prop de la frontera amagat en una barraca fins que pogués obtenir un aval. La llibertat que per 

a ell representava França es convertí en una sorpresa inesperada i desagradable ja que les 

autoritats franceses no sabien on posar la gran allau de fugitius que hi hagué i la majoria 

anaren a parar a camps de concentració. Ell tingué sort ja que, dies abans, havia escrit una 
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carta al seu oncle informant-lo que ja es trobava a la frontera i que l’anessin a buscar com més 

aviat millor. Aquesta la va donar a un soldat perquè els la fes arribar. I ho va fer. La carta va 

arribar en mans dels seus familiars. I, la casualitat fou tan gran que es retrobaren abans 

d’arribar a Sant Llorenç de Cerdans. La seva tia demanà què s’havia de fer en aquests casos, i 

darrere seu mateix hi havia un home que els ajudà ja que ella no se’l podia emportar si abans 

no aconseguia l’aprovació de l’ajuntament del poble on residia. Aquest senyor formava part de 

l’ajuntament, era el Conseller Municipal i l’amo de dues grans fàbriques d’espardenyes 

d’aquest mateix indret. En Pep es quedà a casa seva i el seguí a tot arreu, era com el seu 

aprenent i company. Tan sols el primer dia que convisqué amb aquell bon home ja s’adonà de 

la diferència respecte Sant Jaume de Llierca pel que fa a l’abundància de menjar i a la riquesa 

que tenien. Però al cap de tres o quatre dies el seu oncle ja l’anà a buscar per emportar-se’l 

cap a casa seva. Com que en aquells temps no tothom disposava d’un cotxe particular, demanà 

a un bon amic seu si el podia acompanyar per anar a buscar el seu nebot. Per sort, ell portava 

un paper ,com un parrac amb ratlles, a la seva roba, cosa que li permetia anar allà on volia 

sense que ningú li preguntés cada dos per tres qui era, d’on venia, què faria, és a dir, li 

permetia circular sense cap tipus de problema. Ell s’adonà que tingué molta sort en tenir 

familiars a l’altra banda de la frontera que poguessin respondre per ell, ja que sinó hauria 

hagut d’anar en un camp de concentració. Hi havia el d’Argelers, que es trobava més a 

l’interior, i el de Barcarés que quedava més a prop d’allà on vivia. En Pep recorda la multitud 

de persones i bestiar que hi havia en aquelles muntanyes de França que pràcticament 

barraven el pas, allò segons ell no s’explica. No hi ha paraules que puguin descriure tot el que 

es vivia en aquells moments, les paraules són insuficients. Tot mirant el conflicte entre Bòsnia i 

Hercegovina per la televisió recorda amb facilitat el que passava en aquells moments. Perquè 

em pogués fer una mica la idea del caire que aquella guerra prenia, em fa aquesta comparació, 

tot i que quan ell ho visqué era hivern i nevava amb abundància.  

Quan tot acabà, va tornar al seu poble, a la seva pàtria, però la rebuda no fou molt agradable. 

En comptes de rebre’l amb un somriure d’orella a orella, com hi hagué persones que ho feren, 

també hi hagué aquells contraris a la República que el van apallissar sense pietat. Encara ara 

recorda mot per mot i imatge per imatge tot el que succeí aquell dia. En Pep, com feia cada 

dia, anà a l’hort i allà es trobà el vell de Ca la Manela que li va retreure que se n’hagués anat en 

entrar els nacionals. Ell, sincer com és, li digué sense cap tipus de temor que marxà perquè no 

volia córrer el risc de ser cridat per anar al front. Aquest, després d’apallissar-lo pel simple fet 

de ser fidel a la República, li digué que el cridarien per declarar ja que se n’anà a refugiar-se a 

França. Així que dies més tard trucà a la porta un guàrdia civil acompanyat pel refugiat de Can 

Quel Valent. Ell, quan obrí la porta, li sobtà que no demanessin per ell, al recordar les paraules 
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del vell de Ca la Manela, sinó pel seu pare. Tot i així, en el moment que ell l’anà a avisar va 

arribar un altre guàrdia civil. Aquest cop, però, sí que demanava per ell i, una vegada més, 

també el volia apallissar. En Pep, amb molt de coratge i valentia, li cridà als quatre vents que si 

“tenia collons que el toqués, que li donés una bona pallissa”. Per sort, el guàrdia civil no es va 

atrevir ni a tocar-lo commogut per paraules que havia pronunciat minuts abans. Així que es 

limità a demanar-li que l’acompanyés fins al local de la Falange situat a la carretera principal, a 

Can Tomaset. Un cop arribà allà hi havia el sergent de la guàrdia civil que el picà a les galtes i li 

digué: “ ¿Tú también eres de los chulos del pueblo?” però no estava sol, ja hi havia el seu pare, 

set o vuit persones del poble i, fins i tot, el Mariné, el 

director de la fàbrica. Aquest estava tancat ja que el 

secretari del poble, en Quim, no el podia ni veure. Així 

que se les va enginyar perquè l’agafessin i l’arribessin a 

portar fins a Girona juntament amb alguns altres dels 

que estaven tancats allà. Com és sabut, la represàlia que 

es dugué a terme fou brutal i sense tenir en compte cap 

tipus de consideració.  

En Pep, sense cap temor, afirma que a ell ningú el podrà 

fer canviar mai ja que encara ara, després de tants anys, 

té les mateixes idees. I, segueix pensant que els tres 

assassins més grossos d’Europa són Franco, Hitler i 

Mussolini.  
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4.6.4.6.4.6.4.6.         L’ESPANYA NACIONALL’ESPANYA NACIONALL’ESPANYA NACIONALL’ESPANYA NACIONAL: : : : EXPERIÈNCIA D’EN EXPERIÈNCIA D’EN EXPERIÈNCIA D’EN EXPERIÈNCIA D’EN RAMONRAMONRAMONRAMON    

Se’t pot escapar la felicitat , però mai, mai dels mais, deixis que se t’escapi l’esperança. Aquella 

esperança que et fa viure. Aquella que cal trobar-la allí on no hi viu. 

En Ramon Solé a l’edat de 16 anys, concretament el maig del 

1937, emprengué un nou camí. Un camí que considerava que el 

portaria cap a la llibertat i seguretat, una llibertat que anhelava 

desesperadament i que la veia reflectida a França. Els seus pares, 

unes persones humils, feren tot el possible perquè el seu fill no 

passés per les atrocitats de la guerra com li succeí al seu oncle, 

Joaquim Sala, secretari de l’ajuntament. Aquest estigué a punt de 

morir arran dels fets d’octubre, a més a més, estigué tancat a la 

presó durant uns quants mesos i, finalment, fou desterrat del 

poble on havia crescut. La por els envaïa, era inevitable. Així 

doncs emprengué un llarg camí amb il·lusions a les maletes. Com 

és evident, no podia marxar ell i dos amics seus tot sols, sense 

ningú major que procurés per a ells. Per això, els seus pares van 

donar-los uns quants diners perquè es poguessin pagar un guia, 

en Bosquet de Montagut. Aquest era un home de pagès que es 

coneixia a la perfecció tots els camins i amagatalls d’aquestes terres. Així doncs, juntament 

amb altres homes, emprengueren el llarg camí per iniciar una nova vida plena d’incògnites. El 

punt de sortida fou Montagut, el poble veí, quan regnava la foscor. Varen passar per Sadernes, 

el Treu Petit on feren la primera nit i, Can Agustí de Riu on trobaren el primer entrebanc. El 

que passà fou que un company es va fer molt de mal al peu i aquest dolor no li permetia 

continuar el camí. Aquest no parava de repetir “Deixeu-me, deixeu-me” perquè notava que era 

un destorb per a ells ja que els feia anar amb més lentitud, cosa que augmentava les 

probabilitats que els enxampessin. Ells, però, no el deixaren mai. “El dolor és temporal. Pot 

durar un minut, una hora, un dia o un any, però finalment acaba. En canvi, si et rendeixes, 

durarà sempre més”. Per això decidiren dur-lo amb ells. S’havien de moure amb extremada 

precaució perquè feia qüestió de dies havien agafat  moltes persones que intentaven fugir cap 

a França buscant un futur millor. Després de dies caminant arribaren a Sant Llorenç de 

Cerdans. Un cop allà, els gendarmes els deixaren passar i els portaren fins a Perpinyà on 

agafaren un tren que els dugué a Irun, entrant així a l’Espanya nacional, la desitjada per en 

Ramonet. Per sort, abans de marxar del poble, havien contactat amb Josep Surribas, que arran 

dels fets d’Octubre s’instal·là a Sant Sebastià. Aquest l’avalà a ell i a un dels seus amics i, 
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definitivament, pogueren iniciar una nova vida. Una vida gens fàcil, una vida plena 

d’entrebancs que els van fer molt més forts i amb més ganes de lluitar per allò que volien 

aconseguir. Però també, una nova vida plena de penúries. Eren tan pocs els diners que els 

pares de cadascun els  havien donat que aviat no en tingueren ni per a menjar. Així doncs, 

havien d’anar a alimentar-se a l’auxili social. Estigueren demanant feina a tots els establiments 

que trobaren, a tots els llocs on se’ls acudia que podrien arribar a necessitar-ne, però res. No 

trobaren res de res. Malgrat tot, arribà el dia en què tingueren molta sort. Anaren a un bar on 

els explicaren tot el que hagueren de sofrir durant aquelles setmanes. Quan l’amo del bar sabé 

que eren catalans refugiats no dubtà ni un segon a donar un duro a cadascun i els informà que 

en una fàbrica molt pròxima a aquell indret necessitaven gent de confiança per realitzar una 

feina molt especial i delicada. No s’ho pensaren ni dos cops en anar-hi i, finalment, 

aconseguiren una feina que els permetria guanyar uns quants diners que bona falta els  feien. 

En aquesta fàbrica construïen material de guerra, concretament, bombes morter. En Ramonet 

no hi havia dia que no pensés “Potser aquesta caurà sobre Sant Jaume...”. Encara que amb 

molta resignació i a contracor, es veia obligat a fabricar-les ja que necessitava els diners per 

poder sobreviure. Acabaren decidint de llogar un piset per viure-hi juntament amb altres nois 

catalans que treballaven a la fàbrica. Així doncs, visqué a Andoain, un poblet pròxim a Sant 

Sebastià. El que avui  dia li crida més l’atenció és el fet que un lloc on actualment hi ha un gran 

fanatisme envers les reivindicacions basques hi anessin a viure refugiats. Passaren els mesos i 

s’adonaren, gràcies al centre catòlic, que no eren els únics que patien aquesta desastrosa 

situació.  

Un company del pis agafà molta febre, estava molt malalt, no s’aguantava ni per ell mateix. En 

Ramonet i els altres no sabien què fer, què donar-li perquè li disminuís tot el dolor que tenia. 

Després de valorar les diferents opcions que tenien, decidiren anar fins  a Sant Sebastià. Allà 

varen parlar amb un comandant perquè els ajudés. Aquest, per la seva banda, digué que li era 

del tot impossible poder-los atendre ja que l’hospital estava ple de ferits de guerra. El 

company d’en Ramonet, molt enrabiat, li respongué: “¡Nos hemos jugado la vida por la patria y 

así nos lo agradecéis!”. En sentir aquestes paraules plenes de sentiments els intentà ajudar en 

tot el que pogué. Fou traslladat, ràpidament, amb ambulància a l’hospital més pròxim. En 

visitar-lo, els digueren que havien tingut molta i molta sort en dur-lo fins allà ja que tenia 

tuberculosi, una malaltia incurable i contagiosa. L’última notícia que en tingué en Ramonet fou 

que morí el dia que els nacionals varen entrar a Barcelona.  

Tanmateix, en Ramonet continuà treballant a la fàbrica, però tenia l’esperança de ben aviat 

tornar a casa seva. Estaven a la banda nacional, però sabien molt bé el que passava a l’altre 
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cantó. Els  arribaven notícies diàries i, per tant, sabien que la derrota republicana era 

imminent. Així doncs, a finals de febrer – principis de març varen tornar a Catalunya amb un 

tren que els dugué fins a Barcelona, des d’on agafaren un autobús que els deixà a Vic o a 

Manlleu. Hi arribaren, però, ben entrada la nit amb la qual cosa no hi havia cap mitjà de 

transport disponible. Per sort, veieren un destacament de soldats nacionals a qui els explicaren 

la seva història i, aquests, molt amablement, els deixaren a Olot. Olot no era la mateixa ciutat 

d’abans de marxar cap a França. Estava destrossada, bombardejada i la pobresa hi regnava. 

Fins i tot els ponts havien estat volats. Després d’algunes hores arribaren a Sant Jaume de 

Llierca sense saber què els esperava ja que no havien tingut cap notícia familiar en tot el temps 

que havien estat fora. Però tots estaven bé, excepte el lloc on vivien . Els seus pares eren els 

porters de la fàbrica fabril del poble i, al ser cremada, a més de perdre el treball també 

perderen la seva casa. No tardaren gaires dies a marxar cap a Roda de Ter a treballar en una 

altra fàbrica on necessitaven mà d’obra. Però ,de seguida, fou cridat per anar a fer la mili a 

Àfrica durant tres o quatre anys.  

En Ramonet encara ara no entén les persones que  

opinen que el General Franco fou un dèspota de cap a 

peus. Està convençut que  li devem tot a Franco ja que 

ell és la raó per la qual Espanya és ara el que és ja que 

amb paciència, valentia i molt d’esforç, aconseguí 

treure de la misèria i tirar endavant el país gràcies a 

totes les mesures que impulsà. 

Reflexiona que el clima que actualment es viu a 

Catalunya de vagues i manifestacions li recorda els 

temps anteriors al conflicte bèl·lic. Tanmateix, no creu 

que es pugui tornar a produir una situació com aquella  

que succeí anys ençà. Tot i així, opina que ara fa falta 

molt d’ordre i disciplina per tal que el país torní a 

funcionar correctament i sense entrebancs.  

 

 

 

    

 

En Ramon amb la seva muller i filla 
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4.7.4.7.4.7.4.7. VVVVIDA QUOTIDIANAIDA QUOTIDIANAIDA QUOTIDIANAIDA QUOTIDIANA    

Inconsciència. Innocència. Ingenuïtat. Però per damunt de tot, joventut. Salut. Diversió. 

Entreteniment. I...felicitat. Molta felicitat. 

Però tot i així, no hi havia mentida que 

amagués l’amarga veritat. Eren temps de 

guerra. Tot havia canviat. Els carrers 

s’emplenaren de guàrdies civils amb 

escopetes a les mans per si havien de 

sufocar algun petit incident que es 

provoqués. Els nens, per la seva banda, 

jugaven al marge de tot el que estava 

passant. En Silvestre recorda que el dia que 

succeí el fet del capellà, juntament amb els 

seus amics, venien de la gorga on havien anat a nedar. De sobte, un veí amb una enorme 

escopeta els digué que què pensaven fer voltant per aquells carrers quan havia tingut lloc una 

gran catàstrofe al poble. Així era la mainada en aquells moments, despreocupada, amb ànsies 

de viure cada dia com si fos l’últim de la seva vida. La seva vida es basava, únicament, en 

divertir-se a través de la multitud de jocs que sabien. Tot i així, els que preferien eren cuit 

amagar, sants, palet i corda. Res de comprar pilotes ja que estaven a un nivell monetari molt 

per sota per poder aconseguir-ne una. Per això se les fabricaven ells mateixos amb parracs 

emmatxucats lligats amb cordills. Tampoc no es podien permetre el luxe de jugar amb les 

sabates que duien ja que hi havia perill que es fessin malbé. Així que, sota les pedres d’un prat, 

amagaven les espardenyes més velles i atrotinades que trobaven a casa seva per poder jugar a 

futbol. 

La higiene, precària des de sempre, també es veié greument perjudicada ja que era d’allò més 

fàcil agafar polls, com passà als germans de la Teresa. Recorda que quan aquests estaven de 

permís, durant la guerra, van arribar a casa seva plens de polls, de dalt a baix. Es podien veure 

a la perfecció quan saltaven tranquil·lament. Una altra malaltia molt habitual i fàcil d’agafar 

era la sarna com succeí a la Teresa.  

Pel que fa a l’aliment tot es complicà quan esclatà la Guerra Civil. Qui era de pagès tenia una 

gran sort ja que es criaven el seu propi bestiar que més tard es convertia en el seu menjar, com 

és el cas de la Pilar. Ella era una nena que vivia al camp, i cuidava juntament amb els seus 

pares els animals que tenien. Recorda que mai passà gana a diferència del seu marit, en 

Silvestre, a qui sí que faltà menjar. A més a més, per arribar a matar el porc, inicialment li 

Ballant sardanes al Carrer Major 
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havien de ventar cops al cap perquè no cridés i la gent no s’adonés del que feien ja que podien 

arribar a robar-lo a causa de l’escassetat d’aliments. 

La base de l’alimentació dels anys trenta era d’allò més escassa. Teresa Torrent recorda a la 

perfecció el seu esmorzar de cada dia, a les cinc de la matinada a punt d’anar a treballar, ja 

que la seva mare li posava un ou amagat a la seva tauleta 

perquè tingués energia i estigués més ben alimentada. Per 

acompanyar aquest ou que es menjava com si fos un petit 

tresor bevia un got de vi. Per altra banda, com que la seva 

família era molt pobra, menjaven molt i molt de farro, que 

eren farinetes de blat de moro. També solien menjar diferents 

tipus de llegums com les llenties, tot i que en poca quantitat, o 

les cairetes, que eren un tipus de fesols plans. Un altre tipus 

d’aliment que es trobava més present a les taules eren les 

mongetes, els naps, les patates, ja fossin bullides o no i el pa de 

blat de moro o pa negre.  Tot i així, cal remarcar que era una 

època on els recursos eren extremadament escassos. Per 

aquest motiu no menjaven pràcticament mai carn i fruita, 

solament quan estaven malalts. Per això recorda que quan 

estava malalta era quan menjava millor ja que podia gaudir de 

la carn i uns bons ous ferrats. D’altra banda sí que menjaven, 

de tant en tant, clavellada, que era un tipus de bacallà. Les 

famílies adinerades tenien la gran sort de poder alimentar-se 

molt millor. La Teresa recorda que quan anava a buscar les 

noies més riques del poble sentia aquella flaire de pollastre 

acabat de fer que per a ella era un tresor.  

Tots tenen present que hi havia una gran mancança de certs aliments per la qual cosa es 

crearen les anomenades cartilles de racionament. Cada família en posseïa i, d’aquesta forma, 

podien anar a buscar aliment de manera totalment gratuïta. La quantitat d’aliment que rebien 

depenia del nombre de persones que formaven cada família. I, la gran majoria de les vegades, 

no era suficient per alimentar totes les boques. 

En el llibre d’actes amb data de dos de març de 1937 es menciona que “En vista de la falta de 

farina existent en el poble es convenient a fer un racionament de pa per mitjà del Carnet de 

Racionament Familiar, i s’acorda donarne una lliura per persona, i tota la farina existent a 

totes les cases la portin a la Secretaria ahon se els designara el lloc que tenen que dipositarla, i 

els que tinguin blat i el facin moldre podran quedarse les despulles i la farina al Ajuntament, 

 

Tarja de racionament 
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també s’acorda que cap Ciutadá pot pastarse a casa seva perque si no es compleixen tals 

ordres seran sancionats rigurosament.”44 Però, el dinou d’abril d’aquest mateix any: “El 

Conseller Joan Canet demana la forma de fer portar el blat i la farina i s’acorda rectificar l’acort 

pres en la sesió del dia 2 de Mars pasat”45. El quatre de maig les coses empitjoren referent a 

aquest producte: “S’acorda que degut a la falta de farina no es faci cap mes racció 

extraordinaria, si no es un familiar propi”46.  

Tots els entrevistats coincideixen a remarcar que van passar més gana a la postguerra que no 

pas durant la guerra, tal com recorda la dita: “En tiempos de Negrín un poquitín, en tiempos de 

Franco ni negro ni blanco”.  

Però aquesta situació empitjorà amb l’aiguat del 40, segons m’explica la Pilar. Recorda que a 

causa d’aquest, va haver d’abandonar casa seva ja que l’aigua entrava per tots costats i 

l’estava inundant. Després de tot, la misèria va augmentar considerablement per tothom.  

Per això, fou necessari buscar una opció secundària per poder sobreviure. És el cas de l’Anneta 

de Can Roca, una de les dones més emblemàtiques d’Oix, un indret al mig de la muntanya que 

permetia anar a buscar menjar a França sense ser descobert. Es tractava d’una activitat il·legal 

molt dura i arriscada ja que si t’enxampaven eres castigat severament. Eren temps difícils fins i 

tot per aquells que podien beneficiar-se de certs productes durant la matança dels porcs al ser 

de pagès. Així doncs, juntament amb altres veïnes, durant la nit, emprenia camí cap a la 

Manera passant per Hortmoier i les Baumes d’Uja. El trajecte no era fàcil. Havien d’estar alerta 

constantment ja que hi havia els carrabiners que dia i nit vigilaven la zona. Així doncs, 

solament podien anar-hi els dies de relleu perquè la vigilància disminuïa considerablement. A 

més a més, una altra dificultat era que no acceptaven la moneda espanyola i, per tant, havien 

de portar menjar per poder intercanviar-lo. El que més s’emportava eren les mongetes i les 

cebes que eren fàcils de traginar i als francesos els encantaven. En canvi, de patates, no en 

duien gairebé mai ja que fàcilment es feien malbé. Un cop arribaven a la Manera, venien els 

productes que duien i llavors ja podien comprar els que necessitaven i que no trobaven a 

Catalunya com el pa, l’oli, el cafè però sobretot el sucre. Després d’haver dut a terme la  seva 

tasca a la nit, tornaven un altre cop cap a les seves respectives cases a la mateixa matinada. És 

a dir, solament estaven una nit sencera fora de casa per anar i tornar de França després 

d’haver comprat aquells productes més necessaris. Tot i que constantment vigilaven, a 

vegades, podia donar-se el cas que es trobessin la parella de milicians al Coll de les Falgueres. 

Ella tingué molta sort ja que mai els trobà, però si es donava el cas, per tal que les deixessin 

passar, els donaven tabac. Solament hi anaven les dones ja que els seus homes es trobaven 

                                                           
44

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Llibre d’actes, 1934-1938 (V.Annex 1.9) 
45

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Llibre d’actes, 1934-1938 (V.Annex 1.10) 
46

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Llibre d’actes, 1934-1938 (V.Annex 1.11) 
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lluitant a la guerra. Però també trobem aquells que, per tal de poder comprar els aliments per 

la seva pròpia supervivència, havien de fer contraban. L’Anneta de Can Roca explicà que un 

familiar molt pròxim a ella en duia a terme traginant rodes de camions d’un país a un altre. A 

vegades era habitual que no poguessin passar la mercaderia la nit prevista a causa de la 

vigilància que hi havia en aquelles zones. Per això, moltes vegades deixaven la mercaderia a la 

cort de les vaques de casa seva. Fer aquest tipus d’activitat era molt fàcil que algú et delatés 

per portar-la a terme, tal i com  succeí al seu oncle que va haver d’estar, durant un temps, 

tancat a la presó d’Olot.  

No tot es podia basar en plors i misèria. Per 

això, el diumenge era el dia que tocava 

divertir-se anant als balls. A Sant Jaume de 

Llierca n’hi havia dos: el d’esquerres situat al 

Casal i el de dretes, a Can Sila. En aquest 

últim no hi havia massa gent ja que el poble 

era majoritàriament fidel a la República. Per 

aquest motiu, les noies joves de dretes 

demanaven a les altres si podien anar amb 

elles ja que els tenien enveja a causa  que no 

tenien nois per poder ballar i divertir-se una 

estona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pep I la Margarita ballant 
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4.8.4.8.4.8.4.8. LA FÀBRICA LA FÀBRICA LA FÀBRICA LA FÀBRICA     

Tal com explica X. Valeri en l’opuscle citat, a principi de la dècada de 1880, Bartomeu Terradas 

i Mont, fill de Figueres, casat amb Àngels Brutau Manent, va adquirir la fàbrica tèxtil als 

germans Rafel i Francesc Funosas. El terreny procedeix de l’heretat anomenada mas Riera. 

Aquest edifici - fàbrica estava situat al terme de Sant Jaume de Llierca i era format per una 

planta baixa i dos pisos o quadres. Uns anys després Terradas va aportar aquesta fàbrica a la 

societat Successors de Bonaventura Brutau, SC, que 

ja tenia una important fàbrica de fil a Sabadell, que 

està documentada el 1823. La fàbrica de Sant 

Jaume va ser important en la història tèxtil catalana, 

ja que va ser la primera fàbrica de producció de fil 

prim de la millor qualitat, destinat a la textura, al 

gènere de punt i també a fil de cosir. A la dècada del 

1890 va ser quan, definitivament, el poble i la 

família Brutau van transformar el municipi. El 23 

d’agost  de 1894 l’ajuntament, que tenia per alcalde 

Josep Torrent i Tubert i regidor síndic Pere Dabesa i 

Badosa, va decidir vendre el vell edifici del 

consistori, situat al carrer de Sant Jaume, 15, i 

construir-ne un de nou que acollís el jutjat de pau i 

l’escola. El 19 d’octubre de 1895, l’ajuntament va 

acordar amb Jaume Brutau:  

“Que habiendo visto anunciada por segunda vez la subasta de la venta de la casa Consistorial 

de este pueblo; como igualmente se anuncia la compra por parte de este Ayuntamiento de un 

edificio ya sea terminado ya en construcción el cual por su situación y capacidad y 

circunstancias sea bastante y reúna las condiciones necesarias para determinada casa 

consistorial, juzgado municipal, escuelas y demás atenciones del interés público, señalándose 

como precio máximo 7500 pesetas, para el día treinta del actual, horas las seis de la tarde en 

que tendrá lugar el acto de remate, bajo las demás condiciones acordadas por dicha 

corporación; el exponente ofrece un edificio en construcción capaz para los intereses públicos 

que necesita la localidad, corriendo a cargo del mismo exponenete los gastos de las obras 

hasta su conveniente terminación del mencionado edificio, ofrecido además dicho exponente 

cobrar el total de lo que suman las citadas obras a plazos en cantidad de quinientas pesetas 

cada año hasta su definitiva extinción, en la condición que será libertad del Ayuntamiento el 

 

La xemenia de la fàbrica 
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reducir en la manera que lo estime conveniente, quedando para ello el mismo exponente sujeto 

á las demás condiciones que dicha compra tiene acordado el referido Ayuntamiento”.  

Joan Vila i Vila va comprar l’ajuntament vell i el consistori va quedar-se amb l’edifici ofert per 

Jaume Brutau. El 7 de desembre de 1895, el gerent de l’empresa tèxtil, Jaume Brutau, va signar 

un contracte privat amb un grup de veïns de Palau de Montagut.  

Tal com s’estipula als documents, la major part dels acords que establia la família Brutau amb 

l’ajuntament i amb particulars en aquella època es feien mitjançant el sistema de cens, i 

consistia en el fet que el propietari lliurava uns terrenys o edificis a un particular o a un 

organisme públic amb la condició que el beneficiari es comprometia a fer-ne un ús estipulat en 

un termini determinat i a pagar-ne una quantitat periòdica, que solia ésser molt mòdica, fins 

que es redimia. D’aquesta manera, Jaume Brutau, que era regidor de l’Ajuntament de 

Sabadell, a més dels acords que va fer amb el consistori de Sant Jaume, va fer elaborar un pla 

urbanístic quadrangular a un important arquitecte, Isidre Bosch. El pla d’urbanització havia fet 

com a solar tipus el de vuit metres de façana al carrer i setze metres de profunditat. En el cas 

de Sant Jaume els censos eren molt mòdics i els beneficiaris havien de pagar xifres que 

oscil·laven entre les 3, 8 o 15 pessetes anyals i una mòdica quantitat, variable segons els anys, 

però que difícilment sobrepassava les 800 o 900 pessetes quan es redimia. D’aquesta manera 

els treballadors van poder adquirir els seus propis habitatges dins d’un context modern i molt 

confortable per a l’època i pagar-los còmodament. Jaume Brutau va residir a Sant Jaume 

durant 14 anys, amb la seva esposa i fills, dos dels quals reposen al cementiri del poble.  

Perquè el complement agrícola arribés a tothom, la Brutau va habilitar els terrenys 

circumdants a la fàbrica com a 

horts familiars. Es van aparellar 

adequadament i es van 

convertir en uns 220 horts de 

forma rectangular, que eren 

lliurats a la gent empleada a la 

fàbrica amb un contracte 

vinculat al de treball. Les 

famílies rebien els horts amb 

molta il·lusió i els cultivaven amb molta atenció. Eren autèntics jardins, on – a més de 

treballar– la gent es reunia i parlava a l’aire lliure mentre veia passar els estols d’ocells que 

anunciaven pluja o sol. Era una manera de relacionar-se, avui poc practicada, i també un 

 

Els horts de la fàbrica 
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exemple de fraternitat, perquè si a un hortolà li sobraven 

cogombres o pebrots, els donava al veí. En casos de 

malaltia, els companys de la fàbrica cuidaven l’hort del 

malalt. No s’autoritzava la plantació de fruiters perquè el 

ramatge no perjudiqués els veïns. El règim econòmic 

resultava gairebé gratuït, perquè als anys trenta es 

cobraven unes quinze pessetes anyals, aigua compresa. 

L’aigua, captada del Fluvià, procedia del canal accionador de 

les turbines. Els horts situats en cota superior al canal rebien 

l’aigua captada amb bomba.  

A final de la primera dècada del segle XX, la fàbrica de 

Successors de Bonaventura Brutau, de Sant Jaume de Llierca, havia crescut molt i el salt 

d’aigua del poble no era suficient perquè funcionés la maquinària. A més, l’empresa també 

tenia dificultats amb la màquina de vapor. El consell d’empresa va determinar construir un salt 

d’aigua a Vilallonga de Ter per portar electricitat a Sant Jaume. El cas és que el salt aportava un 

excedent d’electricitat, per la qual cosa es va decidir crear l’empresa Electro-Brutau, que va 

subministrar electricitat a la vall del Fluvià. Més tard es va ampliar la producció amb un salt a 

Llanars i posteriorment el sistema de producció i distribució d’Electro-Brutau va ser adquirit 

per Hidro-Empordà. 47 

La fàbrica era molt important per a la gent de Sant Jaume, especialment per a les dones que 

eren les que hi treballaven. La vida a les fàbriques tèxtils era molt dura com molt bé reflecteix 

el meravellós poema de Miquel Martí i Pol, l’Elionor.  

L’Elionor 

L’Elionor tenia 

catorze anys i tres hores 

quan va posar-se a treballar. 

Aquestes coses queden 

enregistrades a la sang per sempre. 

Duia trenes encara 

i deia: “sí, senyor” i “bones tardes”. 

La gent se l’estimava, 

                                                           
47 VALERI, Xavier. Arrels i llavors de Sant Jaume de Llierca. Sant Joan les Fonts: Ediciones Equador 21 S.L, 

2001. 
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l'Elionor, tan tendra, 

i ella cantava mentre 

feia córrer l’escombra. 

Els anys, però, a dins la fàbrica 

es dilueixen en l’opaca 

grisor de les finestres, 

i al cap de poc l’Elionor no hauria 

pas sabut dir d’on li venien 

les ganes de plorar 

ni aquella irreprimible 

sensació de solitud. 

Les dones deien que el que li passava 

era que es feia gran i aquells mals 

es curaven casant-se i tenint criatures. 

L’Elionor, d’acord amb la molt sàvia 

predicció de les dones, 

va créixer, es va casar i va tenir fills. 

El gran, que era una noia, 

feia tot just tres hores 

que havia complert els catorze anys 

quan va posar-se a treballar. 

Encara duia trenes 

i deia: “sí, senyor” i “bones tardes”. 

Miquel Martí i Pol 

Aquest poema ens explica com s’havia de sacrificar una nena en aquells temps. Un cop havies 

complert els catorze anys ja començaves a treballar a la fàbrica per tal d’aportar diners a la 

teva família. Així mateix ho féu Teresa Torrent, una nena que va entregar-se totalment a la 

fàbrica quan el seu vertader lloc en aquell moment era al carrer, jugant, divertint-se, vivint la 

vida. Aquest poema de Miquel Martí i Pol ens reflecteix a la perfecció com era la seva vida a la 

fàbrica: en un primer pla hi trobem la il·lusió que tenia per haver aconseguit un treball que 

beneficiaria l’economia de la família, però de mica en mica aquesta s’anà esvaint per donar pas 

a la tristesa i l’amargura. Així mateix ho explicà Teresa.  

Aquesta fàbrica era considerada el motor del poble ja que pràcticament tots els seus habitants 

hi treballaven. Però també és cert, que majoritàriament s’oferia feina a les dones ja que en Pep 
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m’explicà que ell hagué d’anar a buscar feina a un altre indret a causa  que no el volgueren 

mai. Durant la guerra va ser una empresa col·lectivitzada i va funcionar sota la direcció 

d’Antoni Mariné que rebia 

instruccions directes de la 

família Brutau que es va 

establir a Barcelona. 

Durant la guerra es treballà 

però no pas a un ritme 

normal ja que, a vegades, 

els faltaven matèries 

primeres i també l’aigua. 

Cal dir que aquesta fàbrica 

comptava amb una torre 

on hi havia una capella, però amb la retirada dels republicans tot canvià. La van volar. A dins la 

torre hi havia emmagatzemat material de guerra, pólvora... i tots els entrevistats recorden 

aquest desagradable moment. La Pilar es trobava al Bosc de Soler, jugant amb les seves 

germanes, quan sentiren un gran “pet” que resultà ser l’ensorrament de la torre. En Silvestre, 

per la seva banda, era a Can Navarro, una casa molt pròxima a la fàbrica que li permeté veure 

a la perfecció l’explosió de la torre. Pel que fa a la fàbrica en cremaren una part amb la retirada 

republicana. La Teresa no pogué anar a treballar-hi a causa de la crema, però després de la 

guerra, quan la tornaren a engegar , va tornar-hi.  El tancament de la fàbrica va provocar que 

molta gent al poble quedés sense feina i alguns, com la família d’en Ramonet, van decidir 

marxar del poble. 

Un fet curiós que en Pep té a la ment en parlar de la fàbrica és que, el de can Llauner, cap de la 

Falange, pronuncià un discurs 

des del balcó de l’ajuntament 

cridant: “ Pronto volverá a 

humear la chimenea. El que 

venga con nosotros comerá y 

el que no, no ” amb la qual 

cosa tots els habitants del 

poble se’n van alegrar 

moltíssim, tot i que estaven 

espantats. 

 

Interior de la fàbrica Brutau, fons Melicior Teixidor.  

 

La fàbrica abans que la cremessin, fons Melcior Teixidor. 
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4.9.4.9.4.9.4.9. L’ESCOLAL’ESCOLAL’ESCOLAL’ESCOLA    

Fins a 1930, amb la dictadura de Primo de Rivera, l’església estava del tot lligada a l’estat, i 

influïa en diversos àmbits de la societat. Amb la instauració de la República, l’església se separà 

de l’estat, suprimint-li així certs privilegis dels que gaudia, com ara el pressupost de l’estat 

destinat al manteniment dels clergues, i intentant-li reduir la influència sobre la societat 

prohibint, per exemple, als ordres religiosos dirigir escoles.  

Durant els anys republicans en pau (1931 - 1936) l’escola pública s’orientarà cap al model 

d’escola única i laica. El govern republicà reconeixerà a Catalunya un Estatut d’Autonomia que, 

en el camp de l’ensenyament, permetrà que el govern català pugui fer la seva pròpia política 

educativa. Així doncs, s’augmentà la proporció de mestres i es fomentà la política de 

construccions escolars. Des del punt de vista de les autoritats, l’educació i l’escolarització eren 

el camí adient per a la transformació i la millora del país. En esclatar la Guerra Civil tot 

emprengué un altre aire, una altra dimensió. En el camp de l’ensenyament, es concretà en la 

creació del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU), el 27 de juliol de 1936. Així doncs, des 

del seu inici fins al seu acabament, a Catalunya funcionaren les escoles dependents de l’Estat i 

les del CENU, en mans de la Generalitat. L’escola religiosa havia desaparegut com a resultat de 

la revolució i es volia crear un nou model escolar basat en els principis racionalistes del treball i 

l’establiment del model d’escola unificada. A causa de la situació anòmala, força mestres van 

marxar al front a defensar la República i els seus ideals. Molts van ser empresonats, assassinats 

o varen fugir passant al bàndol dels sublevats. Alguns dels mestres que es quedaren van 

formar part dels Comitès Antifeixistes del poble on vivien i, durant l’exili, foren sotmesos a una 

depuració molt intensa. El col·lectiu del magisteri va ser el més represaliat ja que les noves 

autoritats l’acusaven de ser el responsable dels estralls de la República i d’enverinar l’ànima 

dels infants amb doctrines i idees nefastes. Els desigs de normalitat van ser difícils de dur a la 

pràctica ja que a la mobilitat dels mestres cal afegir-hi els bombardeigs que es produïren. 

També, però, cal tenir present l’arribada de famílies de refugiats a gairebé totes les poblacions, 

amb infants d’edat escolar. L’exili de molts dels mestres que havien estat capdavanters de la 

renovació pedagògica va ser una de les conseqüències de la instauració del règim franquista. 

Les sancions aplicades per la Comissió Depuradora Provincial varen ser d’allò més variades. Els 

càstigs anaven des de la separació definitiva del magisteri fins a la inhabilitació per ocupar 

càrrecs directius i de confiança. Entremig hi havia altres sancions, com el trasllat forçós a una 

altra població.  

La “nova” escola franquista es va distingir per la voluntat de trencar radicalment amb el model 

d’escola republicana i per fonamentar-se ideològicament en els Principios del Movimiento 

Nacional i en la doctrina de l’Església Catòlica. Serà l’anomenada escola nacionalcatólica que 
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estarà basada en la disciplina i l’obediència. A més a més, no es podrà ensenyar en la llengua 

materna, és a dir, en català. També es feu separar els nens i les nenes en les classes. Per això 

se l’anomena l’escola del “no”. En definitiva, era una escola que deia no als models educatius 

estrangers, una escola pobra de recursos pedagògics i materials; amb molts edificis en mal 

estat, alguns destrossats per la guerra i altres que serviren de casernes.48 

A Sant Jaume de Llierca hi havia dues escoles, una de monges i l’altra municipal. La primera fou 

creada gràcies al capital d’Àngela Brutau en uns territoris cedits per Josep Surribas. Un col·legi 

d’una sola planta, tres aules d’ensenyament, llum natural per davant i per darrere, pati 

d’esbarjo cobert i un altre descobert, oratori i residència per a cinc religioses, amb l’objectiu de 

dotar el poble de la millor docència possible per l’època. Aquesta escola es va inaugurar el 27 

d’octubre de 1929 i immediatament van començar a impartir-hi ensenyances les Germanes 

Terciàries Regulars de la Verge del Carme. Per finançar les despeses de funcionament del 

centre, Àngela Brutau va crear una fundació amb el 

seu nom, que era regida per una junta de la qual 

formaven part el rector i l’alcalde. La fundació tenia 

l’obligació de repartir els diners que els proporcionava 

anualment Àngela Brutau.49 Segons m’explicà Joan 

Surribas, Àngela Brutau donava una o dues pessetes 

cada setmana a cada monja perquè es quedessin en 

aquest poble. En reconeixement a la tasca duta a terme per aquesta senyora, actualment el 

carrer on estava situat aquest edifici du el seu nom.  

La Pilar i en Silvestre, un matrimoni que recorda a la perfecció la seves èpoques d’estudiants, 

expliquen que les nenes que anaven al convent on aquestes monges amb vestits marrons els 

feien classe els tenien una gran por. Moltes d’elles no hi volien anar de cap de les maneres i 

feien tot el que estava a les seves mans per tal d’evitar anar-hi. La mestra que la Pilar més 

recorda és la “Hermana Matilde”, però li tenia molta por i respecte. L’escola de monges, a 

principis de 1936, es va veure obligada a tancar, com succeí a la resta d’escoles dirigides per 

monges d’arreu de Catalunya i aquestes van haver de marxar del poble.  

                                                           
48 FEU, Jordi, MARQUÈS, Salomó; PUJOL, David. L’escola. Girona:Ed. Quaderns de la Revista de Girona, 

núm.120, 2005 

49
VALERI, Xavier. Arrels i llavors de Sant Jaume de Llierca. Sant Joan les Fonts: Ediciones Equador 21 S.L, 

2001. 
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A l’altra escola que es trobava ubicada al carrer Indústria hi havia dues plantes, a la baixa hi 

havia els nens i a la de dalt de tot les nenes. A cada classe hi havia un únic professor per tots 

els alumnes que comptaven diverses edats. Segons en Silvestre, a la seva classe eren 

aproximadament setanta alumnes. A causa del gran nombre de persones dins una sola aula 

era evident que no tots tenien taules i cadires i, per tant, molts d’ells havien de seure a la vora 

de les finestres. El seu professor abans de la guerra era el Sr. Isidre Carcassona, un home que 

només disposava d’un 

braç cosa que no li 

impedia que tothom li 

tingués un gran 

respecte. Era, per 

sobre de tot, un 

mestre d’allò més 

exigent, que imposava 

el seu poder als 

alumnes però aquests 

l’estimaven molt. Els 

ensenyava tot allò que 

ell sabia amb una dedicació que mai ningú abans havia arribat a fer ni faria. Tanmateix li era 

impossible dedicar-se completament a tots els seus alumnes. Així doncs, decidí utilitzar el 

mètode de les seccions, que comptaven amb un nombre determinat d’alumnes. Els alumnes 

més grans, trempats i amb més coneixements, s’encarregaven de cada una de les seccions i 

havien d’aconseguir transmetre tots els coneixements apresos amb el Sr. Isidre als seus 

alumnes. Era tanta la consideració i respecte per aquest professor que actualment hi ha un 

carrer dedicat a ell, concretament el de la nova escola. Segons m’han comentat morí en un 

bombardeig prop de Girona. 

La Pilar, per la seva banda, també anà a aquesta 

escola i tingué com a mestra la Sra. Maria Anticó 

molt respectada i de la qual encara ara  guarda un 

gran record. Cal esmentar que no hi havia pas tantes 

noies com nois. 

Durant la guerra l’escola es traslladà a l’antic convent 

ja que aquest estava desocupat. El canvi més 

important fou que els nens i les nenes compartien la mateixa classe. Uns dels mestres que 

recorden foren: la Margarita Juanola i en Sisquet de Can Palomer.  

 

En commemoració a Isidre Carcassona 

 

Classe de nenes l’any 1935 amb la senyoreta Maria Anticó 
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L’escola durant la Guerra Civil amb el mestre Sisquet de Can Palomer, fons Melcior Teixidor.  

 

Els nens i les nenes de l’escola de Sant Jaume amb la senyoreta Margarita Juanola, 1937. 
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Els refugiats arribats compartien escola amb els nens del poble i tant en Silvestre com en Pep 

remarquen que els que provenien del Nord eren molt més trempats que no pas ells ja que la 

majoria estudiaven en seminaris i eren de famílies benestants. En canvi, els de Màlaga no 

tenien massa nivell i, per tant, hi havia molta diferència amb els primers. El material escolar 

que utilitzaven els nens refugiats anava a càrrec de l’ajuntament tal i com queda reflectit en 

diverses factures.  

Els dos mencionen que les lliçons s’impartien en català, només disposaven d’un únic llibre on 

hi havia allò considerat més important perquè cada alumne ho aprengués i que passava de 

germà a germà. 

El canvi més remarcable amb la instauració del franquisme fou que les classes es van haver de 

fer en castellà, tot i que recorden que n’hi havia alguna que la feien en català, encara que 

estigués prohibit. També es produí la separació entre nens i nenes. Un altre fet memorable és 

que a l’entrada i a la sortida de l’escola havien de cantar el “Cara al sol”, himne falangista. A 

més a més, la religió va tornar a tenir molta importància, fins al punt que era obligatori anar a 

missa i resar a l’escola.  

 

Cara al sol con la camisa nueva 

que tú bordaste en rojo ayer, 

me hallará la muerte si me lleva 

y no te vuelvo a ver. 

 

Formaré junto a mis compañeros 

que hacen guardia sobre los luceros, 

impasible el ademán, 

y están presentes en nuestro afán. 

 

Si te dicen que caí, 

me fui al puesto que tengo allí. 

 

Volverán banderas victoriosas 

al paso alegre de la paz 

y traerán prendidas cinco rosas: 

las flechas de mi haz. 

 

Volverá a reír la primavera, 
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que por cielo, tierra y mar se espera. 

 

Arriba escuadras a vencer 

que en España empieza a amanecer 

 

A diferència de l’actualitat, un cop van complir els tretze o catorze anys, van deixar l’escola i es 

van posar a treballar per tal d’ajudar al benestar de casa seva.  

El novembre de 1939, essent alcalde Martín Olivas, es signà un contracte amb els Brutau tal 

com es pot llegir al llibre d’actes, “Seguidamente el Sr. Alcalde manifesto que habia firmado en 

representación del Ayuntamiento con la casa Sucesores de Buenaventura Brutau S.A. de esta, 

contrato de arrendamiento por tres años al precio de 800 pesetas anuales del local destinado a 

la Escuela Nacional de Niñas, siendo aprobado unanimamente por los concejales dicho 

contrato”.
50 Es tracta de l’escols ubicada a l’antic recinte ocupat per les monges.  

A l’arxiu municipal es conserva una carta datada a l’onze de febrer de 1939 del mestre Emili 

Suñé. És interessant per entendre quina era la situació real del país. Diu així: “ Habiendo sido 

liberado por el Glorioso Ejército Español el pueblo de san Jaime de Llierca y debiéndome 

presentar a las Autoridades locales para hacerme cargo de la Escuela nacional unitaria de 

niños de la localidad,por ser Maestro propietario de la misma, debo participarle que no 

pudiendo presentarme dentro del plazo señalado por la ley debido a la falta de medios de 

locomoción, y además, porque en la actualidad no expiden salvoconductos para ir a Gerona. 

Por todo lo cual le ruego que, por este oficio, me considere como presentado a los efectos 

legales hasta que pueda hacerlo personalmente una vez hayan desaparecido dichas 

dificultades. Mientras tanto continuaré prestando mis servicios como Maestro propietario 

provisional de Villamalur (Castellón). Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. Dios 

salve a España y guarde a V.ms.os.”
51

 

Per veure el canvi que es va produir en l’escola durant el franquisme és important consultar els 

Llibres de Visita perquè reflecteixen la manera d’actuar de la Inspecció i mostren aspectes de 

la realitat escolar. Així el 25 d’abril de 1935 l’informe expedit per Gómez España deia el 

següent: 

“Instalada esta Escuela en un local medianamente adecuado, la regenta la maestra interina 

Dª. María Rabert Pujol, quien, en los cinco meses que lleva dirigiéndola, ha puesto buena 

voluntad en su labor y consigue resultados aceptables. Se le dan las siguientes instrucciones:  

                                                           
50

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca:Llibre d’actes, 1938-1947 (V. Annex 2.O) 
51

 Arxiu de l’Ajuntament de  Sant Jaume de Llierca: llibre d’actes, 1938-1947 (V. Annex 2.1) 
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Intensifique la pràctica del castellano hasta que las alumnas adquieran facilidad de expresión 

en el idioma oficial de la República, debiendo practicar también con mayor intensidad el canto, 

la recitación y los trabajos manuales.  

Las alumnas de las primeras secciones llevarán el Cuaderno de rotación en la forma expuesta 

verbalmente.  

Realice paseos y excursiones en los que se aprovechen elementos y ocasiones para la educación 

física, intelectual y moral de las niñas.  

Anote en el registro la asistencia media diaria y mensual.  

Esta Inspección espera continúe la Srta. Rabert proniendo todo su interés y entusiasmo al 

servicio de la misión que el Estado le encomienda”.
52

 

Cal remarcar que la llengua utilitzada per la Inspecció sempre va ser el castellà i s’insisteix en la 

importància de l’ensenyament de la llengua castellana i també en la formació integral de 

l’alumnat. En canvi, en la visita realitzada per l’inspector durant el franquisme l’element 

religiós i moral té molta més importància.   

“Presentíamos en la Srta. Bonet en alma de maestra, enamorada de su profesión, sacrificada 

en su cometido (que no deja tener sus punzantes espinas y sus cruces en Calvario), y hoy, en 

nuestra visita, lo hemos podido comprobar con entera satisfacción. 

Las Prácticas de Enseñanza que ella está aquí realizando, al frente de esta Escuela Nacional 

Unitaria de Niñas, en el presente cursillo de Capacitación, cuya aprobación le dé derecho a 

ingreso definitivo en el Escalofón del Magisterio, se están realizando cumplidamente, 

siguiéndose las instrucciones emanadas de la Superioridad.  

En la charla pedagógica que con ella hemos tenido, le hemos recomendado ahonde en los 

estudios de la didàctica, raiz de toda metodología, que han de facilitar su técnica docente, 

haciendo últimamente, y como corolario, más agradable y fácil su espinosa labor docente.  

Confiamos en el celo y en la juventud de la maestra que la experiencia y el estudio irán 

mejorando su tarea en las diversas docencias escolares, que, presididas por la unción de la idea 

religiosa y por el calor del patriotismo, serán semillero de fructiferas realidades, de santos 

amores que, como fuego y como llama, irá despertando en el hogar espiritual de sus futuros 

discipulos.”
53

 

 

Aquesta nova manera de fer és producte de la ideologia imposada des del règim. No calen 

comentaris per veure el gir que prendrien les coses després de llegir les paraules de Franco als 

mestres.  
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 Libro de Visitas de Inspección (V. Annex 2.2) 
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 Libro de visitas de Inspección (V. Annex 2.3) 
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“No perdió su honra el Caudillo al venir aquí dejando por un momento las tareas relacionadas 

con los frentes; que si allí se libran batallas de las armas, aquí se libran batallas de fe y de 

verdad.  

En los frentes de batalla se combate con las armas, más poco importaría que allí alcanzáramos 

la victoria si no cumpliéramos nuestra obligación de desarmar moralmente al enemigo, 

formando su conciencia hasta elevar su corazón en esta otra batalla de la que vosotros, los 

maestros, tenéis que ser los oficiales y los generales. Sois vosotros quienes, tenéis que 

desarmar a la España roja.  

Habéis visto el resurgir de un pueblo, de una raza, al calor de los santos ideales de Patria y 

Religión. Sus proezas son tales que han empequeñecido a los hombres grandes de la historia, 

porque tienen fe en Dios y en España. Estos son nuestros héroes –sacrificio, virtud, valor-, 

soldados abnegados, orgullo de la Patria. El adversario carece de ideales, y lo que les asiste es 

el detritus de Europa.  

El maestro, hasta ahora, estuvo despreciado. No se tenía en cuenta el alto significado de su 

misión. Esto terminó. La labor del Magisterio ha de subir de plano. La instrucción importa poco 

que sea grande o que sea chica; lo indispensable, lo preciso, es educar.  

Tenedlo muy en cuenta, maestros. Esos materiales de construcción de la Patria, que son esos 

niños cuya educación se os encomienda, esos que son los hombres del mañana, han de ser 

guiados por la senda de la verdad y del bien. Este es el mandato de Dios, ése es el mandato del 

frente, de las trincheras, de la sangre vertida y de las vidas inmoladas, de los mártires y de los 

héroes que pusieron muy arriba el santo nombre de España.  

Vosotros, maestros, tenéis por misión crear, y desde el primer plano que habréis de ocupar 

debéis consagraros con toda vuestra alma a educar a las nuevas generaciones para crear el 

imperio que el pueblo quiere.  

Sois vosotros los que tenéis que cultivar los ideales nacionales y a los que os corresponde la 

misión extraordinaria y sagrada de forjar la grandeza de España. ¡Viva España! ¡Arriba 

España!54 
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4.10.4.10.4.10.4.10. L’AERÒDROM DE TAPIOLESL’AERÒDROM DE TAPIOLESL’AERÒDROM DE TAPIOLESL’AERÒDROM DE TAPIOLES    

Abans d’esclatar la guerra, la República tenia dividida l’arma aèria en dos departaments 

diferents: l’Aviació Militar i l’Aeronàutica Naval, que depenien, respectivament, de l’exèrcit i 

de la marina. El 1933 va ser creada la Direcció General d’Aeronàutica, com a responsable dels 

aspectes tècnics, administratius i de formació tant de l’aviació militar com de la civil. Quan es 

produí l’aixecament militar dels generals rebels, la major part de l’aviació va romandre fidel a 

la República, i el primer militar executat pels franquistes va ser el comandant Virgilio Leret 

Ruiz, cap de la base d’hidroavions de Melilla, per haver-se resistit a les forces revoltades.  

No sabem la motivació exacta que va tenir l’autoritat militar per fer un camp a Tortellà, però 

podem deduir que la instal·lació devia tenir dues funcions principals. La primera, la de servir de 

lloc d’entrenament de pilots ja que els avions volaven entorn el camp. I la segona, la de servir 

de protecció de Figueres i molt especialment de Colera, ja que aquest va ser un objectiu 

prioritari de l’aviació i de la marina feixistes pel fet que hi havia un pont per on passava el 

ferrocarril que venia de França, i era, per tant, un punt d’entrada essencial de material militar 

que arribava a la República. Hem d’arribar a suposar que, a més d’aquestes funcions, 

l’aeròdrom devia servir per donar suport a les tropes del front pirinenc.  

L’aeròdrom de Tapioles, tot i trobar-se situat entre els termes municipals de Tortellà i 

Argelaguer, al mas Pla, on avui hi ha 

una pista per a ultralleugers, té molta 

relació amb Sant Jaume de Llierca 

perquè hi és més proper i molta gent 

del poble hi  participà, entre ells en 

Pep que recorda que hi treballà a pic i 

pala per tal d’aplanar el terreny i fer-hi 

els refugis. Tots els que hi 

col·laboraren, segons m’explicà, eren 

joves i gent gran no aptes per entrar 

en quintes. També es van mobilitzar 

tots els carros i matxos del voltant per ajudar en la tasca de construcció. 

Els terrenys foren expropiats per ordre del Govern per atendre les necessitats de guerra, i la 

família propietària no en va rebre cap indemnització. Les obres van començar a mitjans de 

l’any 1938 i el treball de construcció del refugi va ser excel·lent, ja que el grau de conservació 

és impecable. Està dotat de dues portes d’entrada. A cadascuna hi ha una escala, fàcil de 

 

Pla de Tapioles 
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baixar, que porta a una galeria. Per a la ventilació de la construcció, s’hi van fer tres 

xemeneies, que actualment es troben en un grau de conservació magnífic. Els pilots vivien a 

Tortellà i també a Argelaguer i Besalú. Com a servei de vigilància de les instal·lacions hi havia 

un escamot d’una dotzena de soldats que vivien al mas Pla.  

Els avions arribaven a Tortellà transportats en grans camions. Anaven desmuntats i 

s’emmagatzemaven a l’església; altres es van guardar en un garatge situat davant de l’escola, 

ja que no hi havia lloc. L’armament i les municions dels aparells també estaven apilonats en 

aquell mateix garatge. Segons m’han explicat en Pep Domènech i en Ramon Vila, a l’església de 

Sant Jaume també hi havia motors d’avions i a la fàbrica del poble s’hi emmagatzemava 

material de guerra. 

Es creu que el comandament del 

camp de Tapioles no era fidel a la 

República, sinó que devia pertànyer a 

un membre de l’anomenada “quinta 

columna”, és a dir, de la gent que, 

dins la rereguarda republicana, feia 

tot el possible per afeblir la voluntat 

de resistència mitjançant la difusió de 

rumors per estendre el derrotisme, o 

en el cas dels militars, per mitjà de la 

comunicació de tota mena d’informes 

militars que fossin útils per a la victòria de Franco. Aquest oficial va garantir al comandament 

franquista que els avions sota les seves ordres no intervindrien per detenir els bombardeigs 

que en aquells moments s’estaven desenvolupant,així com per cap altra operació militar. Amb 

aquesta garantia, l’aviació feixista va respectar el camp i va poder atacar amb tota impunitat. 

La culminació de la traïció es va donar en els moments finals de la retirada cap a França. En 

aquestes circumstàncies, l’alt comandament de l’Exèrcit Popular havia donat l’ordre de 

destruir tot l’equipament emmagatzemat que pertanyés a l’aeròdrom de Tapioles per tal que 

l’enemic no en pogués treure profit. El cap de l’escamot, però, va impedir l’execució de l’ordre 

i, un cop acabada la guerra, retornà a Tortellà lluint l’uniforme de l’exèrcit franquista. Però 

també es podria arribar a argumentar d’una forma diferent per tal d’aclarir la inactivitat del 

camp i és que  cal tenir en compte que l’aeròdrom s’estava construint a finals de 1938, quan la 

situació militar ja era del tot desastrosa per a la República. Per tant, seria del tot explicable que 

 

Refugi de l’aeròdrom 
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el responsable de l’aeròdrom 

decidís col·laborar amb l’enemic 

quan la victòria feixista era prou 

evident.  

L’aeròdrom va ser abandonat a 

primers de 1939 i tant la munició 

com els aparells foren recollits pel 

servei de recuperació de material 

militar. Les instal·lacions les va 

aprofitar la gent del mas Pla, que 

va convertir el refugi en un 

magatzem d’userda, i que va fer 

servir el dipòsit per tenir aigua per 

cobrir les necessitats del bestiar. 55 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

                                                           
55 CLAVIJO, Julio. “La cinquena columna va controlar l’aeròdrom militar de Tortellà” dins Annals del 

Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. (PEHOC), 2008. 
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“LA CINQUENA COLUMNA ÉS UN PERILL. CAL DESTRUIR-LA!”, Friedfeld, 1938. 

 



La batalla contra l’oblit 

102 

4.11.4.11.4.11.4.11. ELS REFUGIATSELS REFUGIATSELS REFUGIATSELS REFUGIATS    

En el transcurs de la guerra, Catalunya es va 

convertir en lloc de refugi per a molta gent, no 

solament fugitius, sinó també civils. Molta gent se 

sentia insegura al seus llocs d’origen (Extremadura, 

Madrid, Andalusia, País Basc...) i buscaven la 

seguretat de les zones on la guerra quedava més 

lluny. A Catalunya, com a València, la derrota dels 

militars rebels va ser contundent, de manera que els 

fronts i les batalles, d’entrada, no afectaven de tan a 

la vora. Cal comptar que, en tot Catalunya, al final 

del 1936, hi havia uns 300000 refugiats que es 

repartiren per tot el territori català i, Sant Jaume de 

Llierca no en fou cap excepció.  

La Guerra Civil va representar l’arribada a Catalunya d’una gran multitud de persones 

evacuades de les seves ciutats natals. Per una banda, trobem aquells que fugien per por a la 

repressió o a les represàlies que poguessin sorgir. Però d’altra banda, trobem aquells que 

fugien per decisió de les mateixes autoritats republicanes que les evacuaven per alleugerir el 

problema de l’abastament de la població. Així doncs, el Govern català havia d’organitzar una 

infraestructura per rebre qui fugia de la seva terra i un marc normatiu que regulés les 

condicions per instal·lar la gent d’una manera totalment organitzada. Si en un principi van ser 

les organitzacions antifeixistes, especialment la CNT, les  que s’encarregaven de l’organització 

de l’estada de la població refugiada a Catalunya, però de mica en mica aquesta funció fou 

assumida per la Generalitat i els ajuntaments. Aquesta institucionalització la podem concretar 

en la formació del Comitè Comarcal d’Ajut als Refugiats de Catalunya, el 18 d’octubre de 1936, 

de l’Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats, el 26 de novembre de 1936; del Comitè 

d’Avituallament d’Assistència Social, el 7 de gener de 1937 i, per últim, del Comissariat 

d’Assistència dels Refugiats pel Decret del 14 d’agost de 1937 que, a més, va establir la creació 

de la Comissió Consultiva d’Ajut als Refugiats.56 

L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca hagué d’assumir l’arribada d’un important nombre de 

refugiats tal com queda reflectit en els documents que, oblidats en unes caixes velles de 

                                                           
56 CLAVIJO, Julio. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). Olot:Ed. El Bassegoda, 

SL, 1997. 
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l’Arxiu, encara es poden llegir i descobrir així la importància que tingué per al poble aquest fet. 

Gràcies a aquests he pogut respondre a una sèrie de qüestions que m’interessava descobrir, 

com per exemple: quants refugiats hi havia al poble? Quins orígens tenia aquesta població? 

Quins perfils laborals? On s’allotjaven? Com eren les relacions amb la població local? Quines 

repercussions econòmiques va tenir la seva presència? 

Els primers refugiats que van arribar a Sant Jaume de Llierca ho van fer el 14 de desembre de 

1936 i la seva primera referència es troba en el llibre d’actes de l’ajuntament, concretament el 

27 de novembre del 1936 on “s’acorda recullir uns quants infants dels refugiats i que una 

Comissió investigadora es cuidi de vetllar per tots els refugiats”.
57 

Teresa Torrent i Sala de 90 anys recorda aquells vells temps quan era una noia ingènua que 

presencià diverses escenes desagradables. Tot i així, encara ara se li escapa un somriure 

finíssim al recordar els refugiats que arribaren al seu poble. Aquests els portaren amb dos 

camions tots apilonats. Teresa no aconsegueix recordar la seva procedència exacta, però sí que 

molts eren joves de 14 – 15 anys que parlaven castellà i, si més no, tot i que mai ho sabé del 

cert, semblava que alguns estudiessin per ser capellans. 

PROCEDÈNCIA 

He realitzat una sèrie de gràfics segons la procedència dels refugiats que vingueren a Sant 

Jaume de Llierca. El primer que trobem pertany al desembre del 1936 on podem observar que 

la gran majoria procedien de Madrid.  

•••• Desembre 1936 

 

                                                           
57

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Llibre d’actes 1934-1938 (V.Annex .3.1.) 
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Pel que fa a l’any 1937 la procedència geogràfica dels refugiats que arribaren a la població 

desglossada per mesos és la següent:  

• Gener 1937 

 

 

• Febrer 1937   
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• Març 1937  

 

 

 

• Abril 1937 
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•••• Maig 1937 

 

 

•••• Juny 1937 

 


