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•••• Juliol 1937 

 

    

•••• Agost 1937 
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•••• Setembre 1937 

 

 

•••• Octubre 1937 
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•••• Novembre 1937 

 

•••• Desembre 1937 

 

La majoria dels refugiats instal·lats a Sant Jaume de Llierca eren originaris de Màlaga a partir 

del mes de febrer ja que aquesta ciutat va caure sota el poder franquista. Altres ciutats 

d’origen segons el major nombre de refugiats són Madrid i Bilbao. Tanmateix en vingueren 

d’altres indrets però amb un nombre poc representatiu, com per exemple Burgos, Orense, 
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Oviedo, Navarra, Santander, Vitòria, Logronyo, Biscaia, Osca, Cadis, Guadalajara, Zamora, 

Palència.  

Respecte a l’any 1938 el nombre de refugiats va augmentar considerablement com podem 

veure-ho representat en els següents gràfics.  

•••• Gener 1938 

 

 

•••• Febrer 1938 
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•••• Març 1938 

 

 

•••• Abril 1938 

 

 

A partir dels següents mesos no hi ha prou informació per determinar la procedència dels 

diferents refugiats establerts a Sant Jaume de Llierca, però sí la quantitat exacta, tot i que bona 

part és en brut, és a dir, en esborrany. Per tant, no es disposa més que de dades fragmentàries 
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que permeten elaborar unes informacions parcials per als mesos que van fins al febrer de 

1939. 

Durant l’any 1938 continua havent-hi un gran nombre de refugiats procedents de Màlaga i 

Madrid. Tot i així, en trobem alguns que provenen de Sevilla, Astúries, Còrdova, Osca, 

Guipúscoa. Cal remarcar que a partir del mes d’abril comencen a arribar refugiats procedents 

d’Aragó. És curiós que el novembre del 1938 la divisió dels refugiats sigui entre bascos (53) i no 

bascos (105), cosa que no em permet saber la seva procedència.  

EDAT I OFICI DELS REFUGIATS 

Segons els resums estadístics mensuals dels refugiats de Guerra acollits a Sant Jaume de Llierca 

els comptabilitzaven ja fossin menors o majors. Els menors eren tots aquells que no superaven 

l’edat dels catorze anys, però un cop es trobaven en aquest punt ja eren considerats majors. 

Després de realitzar tots els gràfics durant els anys en què hi havia refugiats es pot comprovar 

que la franja d’edat predominant entre els refugiats és la compresa entre 15 – 16 anys.  

 

•••• Desembre 1936  

 

 

 

 

•••• Gener 1937  

 

 

 

 

 

 Menors Majors 

Número 12 16 

 Menors Majors 

Número 12 16 
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•••• Febrer 1937 

 

 

 

 

 

•••• Març 1937 

 

 

 

 

 

•••• Abril 1937    

 

 

 

•••• Maig 1937 

 Menors Majors 

Número  33 47 

  

 

 Menors Majors 

Número  27 43 

 Menors Majors 

Número  27 43 

 Menors Majors 

Número  31 46 
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•••• Juny 1937  

 Menors Majors 

Número  30 43 

 

 

•••• Juliol 1937 

 Menors Majors 

Número  29 43 

 

 

•••• Agost 1937  

 Menors Majors 

Número  29 43 

 

 

•••• Setembre 1937 

 Menors Majors 

Número  29 43 
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•••• Octubre 1937  

 

 

 

 

•••• Novembre 1937  

 Menors Majors 

Número 34 53 

 

    

•••• Desembre 1937 

 

 

 

Com podem comprovar en tots els gràfics predominen els majors d’edat, però cal tenir en 

compte que aquest fet és a causa que a partir de catorze anys ja es considerin majors. Fins al 

mes de març de 1937 no arriba població a partir de vint-i-un anys. Aquest fet s’explica perquè 

els primers que s’evacuen en un lloc de conflicte són els infants. També destaca que el refugiat 

d’edat més avançada té setanta-set anys, seguit d’un de seixanta-cinc i seixanta anys 

respectivament. Les altres edats oscil·len entre vint-i-un i cinquanta-sis anys però amb un 

nombre molt inferior. Els refugiats de menor edat apareixen en el mes de maig i corresponen a 

dues nenes de pares refugiats nascudes aquí. Hi ha bastants nuclis familiars refugiats que 

tenen com a cap la dona ja que l’home segurament es trobava al front i el mantenia separat de 

la seva família. Tot i així també n’hi havia algunes que venien amb la família entera.  

Respecte l’any següent, el 1938, hi continuà havent-hi més majors que menors pel simple fet 

que a partir de catorze anys ja els consideraven que no eren infants, sinó adults.  

 Menors Majors 

Número  34 51 

 Menors Majors 

Número 34 53 
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•••• Gener 1938 

 

 Menors Majors 

Número 34 52 

 

 

 

•••• Febrer 1938 

 

 Menors Majors 

Número 34 53 

 

 

 

•••• Març 1938 

 

 Menors Majors 

Número 34 53 

 

 

 

•••• Abril 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 Menors Majors 

Número 44 68 
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•••• Maig 1938 

  

 

 

•••• Juny 1938 

  

    

 

    

•••• Juliol 1938 

 

 

 

 

 

•••• Agost 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menors Majors 

Número 60 127 

 Menors Majors 

Número 59 122 

 Menors Majors 

Número 54 114 

 Menors Majors 

Número 49 110 
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•••• Octubre 1938 

 

 

    

    

•••• Novembre 1938 

 

 Menors Majors 

Número 53 88 

 

 

 

•••• Desembre 1938 

 

 

 

 

Com es pot observar en els gràfics anteriors pertanyents a la població refugiada de l’any 1938 

establerta a Sant Jaume de Llierca el nombre de refugiats ha incrementat considerablement i, 

en alguns mesos, fins i tot es dobla el nombre de majors que de menors. Pel que fa al 

setembre d’aquest any ha sigut del tot impossible esbrinar quants dels 143 refugiats eren 

menors i majors ja que no hi ha cap document que ho verifiqui. Cal esmentar que la informació 

pel que fa a l’any 1938 és totalment incompleta i bona part es troben en esborrany.  

 

Després d’analitzar detalladament el resum mensual dels refugiats arribats en aquesta 

població de la Garrotxa, podem observar que la gran majoria eren escolars (fins a 13 - 14 anys) 

o estudiants ja que eren joves d’entre 15 - 17 anys. Tot i així, a partir del febrer del 1937 

s’observa en augment una altra professió, la de bracer i un farinaire. També cal destacar que 

alguns dels refugiats no consta cap professió concreta. Es pot deduir que els refugiats arribats 

en aquesta localitat eren de classe social baixa. A partir del 1938 trobem un augment pel que 

 Menors Majors 

Número 58 101 

 Menors Majors 

Número 54 89 
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fa a les professions dels refugiats arribats a Sant Jaume de Llierca. Alguns eren camperols, 

cuiners, constructors, pintors, escrivents, comerciants, oficinistes, maquinistes. Cal fer esment 

que únicament hi havia una professió establerta per la dona, la de modista. 

A la font consultada no hi ha informació sobre la militància política dels refugiats i per tant no 

es pot saber si pertanyien a grups polítics o sindicals.  

COSTOS ECONÒMICS: 

El nombre de refugiats anava augmentant a mesura que passaven els mesos i, 

conseqüentment, l’economia de l’ajuntament es va veure totalment afectada. Això ho podem 

comprovar llegint el llibre d’actes on ja a l’abril del 1937 “es discuteix l’asumpte dels refugiats i 

es dona la confiansa al primer Conseller perque resolgui la cuestió prop de la Generalitat”.
58 

La causa de l’augment de refugiats és un reflex del procés bèl·lic i una conseqüència és que des 

de la Generalitat s’augmenti la quota de població refugiada als municipis catalans. A principis 

de 1937 es comença amb uns índexs del 10% de població refugiada en relació a la població 

local per passar, més endavant, a uns índexs del 20% que a vegades es superen. A mesura que 

la guerra avança les dificultats econòmiques augmenten i l’escassetat  d’aliments es fa més 

evident. La Teresa Torrent recorda que alguns refugiats anaven als horts i d’amagat agafaven 

hortalisses i fins i tot se les menjaven crues. En el següent gràfic es pot observar l’increment de 

població refugiada.  

                                                           
58

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca : Llibre d’actes, 1934-1938  (V. Annex 3.2) 

Mesos Nombre  

Desembre del 1936 28 

Gener del 1937 28 

Febrer del 1937 70 

Març  del 1937 70 

Abril del 1937 77 

Maig del 1937 60 

Juny del 1937 73 
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Si observem el gràfic podem veure que el desembre 1936 i el gener 1937 el nombre de 

refugiats és relativament baix (28) però que el febrer s’incrementa considerablement (70). 

Aquest nombre creix durant l’abril (77), té una davallada al maig (60) i després continua 

augmentant fins arribar a 87 refugiats a finals d’any.  

Durant el pròxim any, el 1938, el nombre de refugiats encara va augmentar més que l’any 

anterior, cosa  que reflecteix el següent gràfic. 

Mesos Nombre  

Gener del 1938 86 

Febrer del 1938 87 

Març  del 1938 87 

Abril del 1938 112 

Juliol del 1937 

Agost del 1937 

Setembre del 1937 

Octubre del 1937 

Novembre del 1937 

Desembre del 1937 

72 

72 

85 

85 

87 

87 
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Maig del 1938 187 

Juny del 1938 181 

Juliol del 1938 168 

Agost del 1938 159 

Setembre del 1938 143 

Octubre del 1938 159 

Novembre del 1938 141 

Desembre del 1938 143 

 

 

A partir d’aquest gràfic podem observar que durant els tres primers mesos, el gener, el febrer i 

el març, el nombre de refugiats és relativament semblant. Però a partir de l’abril veiem com 

augmenta, tot i que el creixement més important es produeix al maig i juny del 1938. 

Conseqüentment hi ha una petita davallada amb un finíssim augment que acaba per tornar a 

disminuir i mantenir-se a final d’any.  

Si calculem el total de la població refugiada sobre la de Sant Jaume ens adonarem del 

progressiu augment del percentatge de les persones refugiades en relació a la població 

autòctona.  
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L’any 1937 el nombre d’habitants del Poble de Llierca era de 978 i segons el 10% fixat per la 

Generalitat li correspondria 97 refugiats, xifra que no arribà durant aquest any, ja que el 

percentatge és el següent:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comarca de la Garrotxa l’any 1937 tenia 41408 habitants i aplicant el 10 % li corresponia 

4140 refugiats.  

El Servei Central d’Estadística de la Generalitat de Catalunya va fer arribar un seguit de cartes a  

l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca demanant la seva col·laboració pel que fa a les dades 

referents als Refugiats de Guerra que vivien al poble. Pel que sembla, l’ajuntament no complia 

del tot amb les seves obligacions. Per això, trobem una segona carta on es reclama que  

compleixin amb les tasques del Padró. Tot i així, són conscients dels problemes locals que hi ha 

en aquests temps, però insisteixen amb la seva col·laboració.  

Gràcies a la documentació de l’arxiu es poden conèixer les despeses ocasionades pels 

refugiats.  

Mesos Percentatge 

Gener del 1937 2’8 % 

Febrer del 1937 2’8 % 

Març  del 1937 7’2 % 

Abril del 1937 7’9 % 

Maig del 1937 8’2 % 

Juny del 1937 7’5 % 

Juliol del 1937 7’4 % 

Agost del 1937 7’4 % 

Setembre del 1937 8’7 % 

Octubre del 1937 8’7 % 

Novembre del 1937 8’9 % 

Desembre del 1937 8’9 % 
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A partir de 1937 la problemàtica més important a la qual ha de fer front la Generalitat és 

l’augment dels costos econòmics que l’atenció a les persones refugiades comporta per als 

municipis. El mateix mes de gener es publica el Decret sobre la unificació i coordinació de les 

despeses, dins d’una relació d’altres decrets que miren d’articular una normativa per a la 

política econòmica que ha de dur la Generalitat. S’establia que els ajuntaments havien d’enviar 

a la Conselleria de Sanitat i Assistència Social (Servei de Refugiats) una relació mensual de 

refugiades i refugiats, separant adults i infants, segons els dies que havien rebut assistència. La 

Conselleria atorgava un subsidi de 2 pessetes diàries per persona acollida. La provisió de fons 

per cobrir aquestes despeses el podem conèixer pels decrets publicats al DOGC. El 20 de 

novembre de 1936 es concedia un crèdit de 2000000 de ptes.; l’abril de 1937, els dies 19 i 26, 

es destinen 100000 i 500000 ptes. A atendre diverses despeses sanitàries realitzades per la 

Comissió Executiva de Sanitat dels Refugiats; el 12 de maig es fa públic un crèdit de 4000000 

de ptes. i de 1500000 ptes. per al Departament de Finances i l’Ajuntament de Barcelona, 

respectivament; l’11 de juny hi ha un crèdit de 4000000 de ptes.; el 23 de setembre, un de 

2000000; el 5 d’octubre, un de 4000000; el 10 de novembre i el 24 del mateix mes, crèdits de 

4000000 i 6000000 de ptes., respectivament. I el darrer crèdit de 1937 s’aprova el 7 de gener 

per un total de 4000000 de ptes. L’11 de gener de 1938 n’és aprovat un de 60000 per al 

Comissariat d’Assistència als Refugiats i un altre de 4000000, el 2 de febrer se s’anunciava un 

de 6000000 i el 23 del mateix mes, un altre de 4000000 de ptes., a disposició del Departament 

de Finances; el 17 de març el crèdit extraordinari és de 8000000 de ptes.; el 15 d’abril es 

concedeixen 75000 ptes., xifra que s’incrementa a 8000000 per dos decrets aprovats el 4 de 

maig i el 9 de juny de 1938. El darrer crèdit aprovat és el que té un import més gran: 60000000 

de ptes., que va ser aprovat el 20 de desembre de 1938. 59 

Per tal que els ajuntaments poguessin rebre els diners de la Generalitat havien d’omplir uns 

documents que mensualment havien d’enviar al Comissariat. Consistia a fer una relació 

nominal de tots els refugiats assistits fent constar, a més de les dades personals, la professió, 

l’edat, la procedència i la data d’arribada i sortida. També calia fer constar les altes i baixes 

produïdes durant el mes. Els refugiats del País Basc reben ajudes del seu Govern i aquest fet 

només l’he pogut constatar en un document del mes de juny de l’any 1938 on fa referència a la 

“Relación de los 41 refugiados vascos que quedan sujetos á la Asistencia Social de Euskadi”
60. 

Tot i així no sé exactament quina quantitat rebien.  
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 CLAVIJO, Julio. La població refugiada a Olot durant la guerra civil (1936-1939). Olot: Ed El Bassegoda, 
SL, 1997. 
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 Arxiu Municipal de Sant Jaume de Llierca  (V. Annex 3.3.) 
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Els diners enviats per la Generalitat a vegades arriben tard als municipis i els alcaldes es 

queixen perquè no poden fer-se càrrec de les despeses. El 17 d’agost del 1937 l’ajuntament 

adreça una carta al Sr. J. Triadú i Mitjà per tal de trametre-li el resum i despeses dels refugiats 

on afirma que “[...] importa la quantitat de 27192 ptes., les quals espero fará tots els possibles 

per tal de que es puguin cobrar desseguida. No cal pas que li digui que de no poder cobrar 

aquesta quantitat, la vida del Municipi seria impossible, perqué aquest afer ha deixat 

completament exaurida la caixa municipal, cosa la qual V. sab perfectament.”
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (V. Annex 3.4) 

Mesos Pessetes  

Desembre del 1936 1008 

Gener del 1937 1736 

Febrer del 1937 2492 

Març  del 1937 4340 

Abril del 1937 4368 

Maig del 1937 4520 

Juny del 1937 4264 

Juliol del 1937 4464 

Agost del 1937 4464 

Setembre del 1937 4464 

Octubre del 1937 5114 

Novembre del 1937 5148 

Desembre del 1937 5356 
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Com es pot observar en el gràfic les despeses van augmentant considerablement ja que cada 

vegada hi ha més refugiats a qui atendre.  

D’altra banda, l’any 1938 les despeses ocasionades pels refugiats foren les següents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesos Pessetes  

Gener del 1938 5332 

Febrer del 1938 4828 

Març  del 1938 5334 

Abril del 1938 6222 

Maig del 1938 11576 

Juny del 1938 10576 

Juliol del 1938 10138 

Agost del 1938 9738 

Octubre del 1938 9798 

Novembre del 1938 6360 

Desembre del 1938 5998 
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Com podem observar en aquest gràfic, durant els mesos de maig, juny i juliol la despesa fou 

més considerable ja que coincideix amb el percentatge més elevat de població refugiada a la 

localitat estudiada.  No hi ha la documentació referent al mes de setembre per poder calcular 

quina va ser la despesa. Només he trobat un document on consta que hi havia 143 refugiats 

però no s’esmenta ni la procedència geogràfica ni el nombre d’estades. A partir del novembre 

hi ha una considerable davallada la qual torna a tenir unes despeses similars a les de l’inici de 

l’any 1938.  

En data 18 d’octubre de 1938 arribà una carta a l’ajuntament de Sant Jaume  en la qual es 

posava de manifest que la situació econòmica de la Generalitat era molt precària i, per tant, 

demanava el suport dels ajuntaments per normalitzar la situació dels refugiats i evitar el frau. 

En definitiva, es tracta d’una retallada en la percepció dels subsidis.62 

Cal remarcar el nombre de factures63 adreçades a l’ajuntament que corresponien a diferents 

aspectes de la manutenció dels refugiats. Trobem factures pel transport utilitzat per traslladar 

els bultos dels refugiats arribats i per fer viatges fins a Olot i recollir d’aquesta manera el 

subministrament setmanal dels Refugiats. Altres factures que trobem són les que pertanyent a 

l’electricista, el fuster i el paleta per fer més còmode l’estada dels refugiats als llocs assignats. 

En cas que aquests es posessin malalts i fos necessari prendre determinades medicines, era 

l’ajuntament qui s’encarregava de pagar-los-hi el seu subministrament. La majoria dels 

refugiats, com ja s’ha mencionat anteriorment, eren joves estudiants per la qual cosa eren 

escolaritzats. Conseqüentment, aquests necessitaven fer ús del material escolar que també era 

l’ajuntament qui s’encarregava de pagar-los-hi. És tal el càrrec que havia de fer l’ajuntament 

cap als refugiats que fins i tot hi ha una factura d’unes espardenyes pertanyents a Griselda 
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 Arxiu de Sant Jaume de Llierca (V. Annex 3.5) 
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 Arxiu de Sant Jaume de Llierca (V. Annex 3.6) 
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Muñoz amb data del gener del 1939, cosa que ens permet saber que per aquestes èpoques 

encara hi havia gent refugiada al poble. Òbviament també s’encarregava  que no els  faltéss ni 

pa ni llet com molt bé reflecteixen les respectives factures. Aquestes en permeten veure que 

encara el febrer del 1939 hi havia refugiats al poble. L’última factura trobada pertanyent a 

l’ajut als refugiats és datada al 28 de febrer de 1939 i, es tracta del subministrament de llet.  

ALLOTJAMENT: 

Pel que fa a l’allotjament, els refugiats són instal·lats en edificis confiscats per les noves 

autoritats, fins llavors pertanyents al 

patrimoni eclesiàstic, com la rectoria, 

o a grans propietaris, com és el cas de 

la Torre de la fàbrica. Anna Forn i 

Sala, de 93 anys i resident de 

Montagut i Oix, recorda que a causa 

del gran nombre de refugiats que 

arribaren es van veure obligats a 

habilitar la rectoria del poble per tal 

que s’hi poguessin allotjar. El mateix 

succeí a Sant Jaume de Llierca. 

Aquest fet es constata a les actes 

municipals del dia 7 de setembre del 

1937 “Resultant insuficient l’antigua 

casa rectoral per a acollir-hi els refugiats de zones de guerra i atès que el Municipi disposa 

d’una casa - habitació de la seva propietat anexa a les Cases Consistorials, destinada a 

habitació d’un Mestre i que aquest momentàniament no ocupa, l’Ajuntament per unanimitat i 

mentres aquell no la necessiti per a viuri, acorda destinar-la per a acolliment d’un nombre 

prudent a la seva capacitat de refugiats de guerra.”
64 Davant l’augment desmesurat de 

refugiats, fou necessari allotjar-los a cases particulars com si fossin un membre més de la 

família. La Teresa Torrent m’explica que el comitè de Sant Jaume de Llierca fou l’encarregat de 

designar a tots els refugiats en una determinada casa. Aquelles en les quals hi havia un 

desertor estaven obligats a tenir-ne un. A vegades era habitual que en una mateixa casa n’hi 

hagués més d’un. Recorda que ella al ser de pagès i viure a una masia una mica apartada del 

nucli d’aquest territori no els assignaren cap refugiat. Les famílies, preferentment les de major 

nivell econòmic, queden obligades a acollir una persona refugiada. Aquestes seran les que 
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 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Llibre d’Actes,1934-1938 (V.Annex 3.7) 

 

La rectoria, on alguns refugiats visquren. 
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cobraran el subsidi atorgat per la Generalitat a través de l’Ajuntament de la seva localitat i 

podran comptar amb el treball e les persones que tinguin allotjades, com també amb les seves 

targes de racionament. També cal mencionar que a vegades l’ajuntament rebia peticions 

d’acollida a alguns refugiats que eren enviades des de l’Oficina Administrativa d’Ajut als 

Refugiats.  

 

La relació entre els habitants del poble i els refugiats és difícil de definir perquè no hi ha fons 

escrites però alguns testimonis m’han comentat que era bona. Per exemple, la Teresa Torrent 

recorda que els dies que feien ball era habitual anar-hi amb ells. Ella tenia el seu ballador 

particular, per dir-ho d’una manera, ja que sempre ballava amb el mateix refugiat, en 

“Palillos”. També, la Paquita Manté m’explicà que encara ara s’escriu i s’envien un número  de 

loteria de Nadal amb un refugiat de Santander que arribà aquí als quinze anys i s’allotjà a casa 

del seu marit, Tomàs Surribas. D’altres refugiats es casaren amb algunes noies del poble, com 

és el cas de Maria Cagatrones. 

I després que hagin passat tots aquests anys, ens continuem preguntant quines van ser les 

principals motivacions que van produir que aquelles persones fugissin dels seus indrets.  

Respondre això no és fàcil, ja que hi va haver moltes menes de refugiats. Primerament, els 

infants que van ser evacuats d’Aragó i Madrid al principi de la guerra per la precaució de les 

autoritats; a continuació ens trobem les famílies que voluntàriament deixaren les seves llars o 

varen ser obligades a marxar, ja que el seu municipi era situat a la zona de combat. Hi ha un 

gran percentatge que va fugir per pànic de la violència dels feixistes, d’altres varen marxar 

perquè varen intuir que el feixisme volia dir repressió total. És, per tant, la fugida per la por a 

perdre la llibertat. També trobem aquells que van haver d’abandonar les seves llars per les 

activitats polítiques o sindicals que havien realitzat, cosa que els va fer objecte de la persecució 

de les autoritats franquistes.  
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Bauma del Serrat del Pont 

4.12.4.12.4.12.4.12. RETIRADARETIRADARETIRADARETIRADA    REPUBLICANA REPUBLICANA REPUBLICANA REPUBLICANA     IIII    ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    DELS NACIONALSDELS NACIONALSDELS NACIONALSDELS NACIONALS    

La derrota republicana a la batalla de l’Ebre (juliol – novembre de 1938) marcà l’inici de la fi. 

Poc després, el 23 de desembre, les tropes franquistes desencadenaren l’ofensiva final i 

l’exèrcit republicà, desfet i desorganitzat, no fou capaç d’oposar una resistència eficaç. 

Catalunya, en poc més de cinquanta dies, va ser ocupada totalment. Amb l’ocupació militar a 

Catalunya, començava una nova etapa, de repressió, de falta de llibertat, de persecució de la 

realitat catalana, en una societat dividida en vencedors i vençuts.  

Davant l’avenç de les tropes franquistes, milers de persones optaren per endinsar-se França 

enllà i acabar diluïts entre la població de manera que ningú els pogués localitzar. Entre els que 

fugien hi havia de tot: els soldats de l’exèrcit derrotat, gent que tenia la consciència 

intranquil·la, gent que s’havia significat en la vida pública, gent que senzillament va agafar 

por... 

El problema fou que bona part de la gent  no sabia 

quin era el camí correcte, així que pagaven diners 

a guies perquè els ajudessin, els anomenats 

passeur pels francesos. Era del tot necessari estar 

alerta en tot moment per si es produïa algun 

contratemps inesperat. A vegades, s’havien d’anar 

amagant a mesura que feien el camí a cabanyes o 

a baumes, majoritàriament, fins que era del tot 

segur passar. Tot i així, no sempre sortia bé ja que 

els guàrdies civils també estaven alerta. Es corria 

un gran risc que podia acabar amb la teva mort o 

amb l’inici d’una nova vida. La Maria Rosa recorda 

a la perfecció un dia en què el seu pare tallava 

branques de blat de moro i ella el cridà per anar a esmorzar. De sobte, veié com un home 

saltava la tanca i marxava cames ajudeu-me muntanya amunt. Així que anà corrents al lloc 

d’on procedia quan s’adonà que simplement havia fet jaç al damunt de la palla per poder-se 

refer del cansament. I, com aquest cas, n’hi hagueren moltíssims ja que Oix era un pas habitual 

per arribar a França.  

L’Anneta de Can Roca també recorda que, amb la retirada, la pujada que hi ha al costat de casa 

seva semblava un ramat d’ovelles descontrolades a causa de la multitud de persones que 

fugien. Arribats en aquest indret ja no podien suportar més la càrrega de totes les seves 

pertinences i es veien obligats a deixar-ho tot al Pla de Can Rovira. Era tal la desesperació i 

misèria que es vivia en aquells moments, que la gent s’aproximava als marges a la recerca de 
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sabates i roba que estiguessin en més bones condicions de les que ells duien. En aquest mateix 

pla fou on varen fer explotar els camions dels republicans per tal que els nacionals no els 

poguessin utilitzar. Però abans de dur-ho a terme van anar a totes les cases properes per 

avisar-los que abandonessin per uns minuts les seves cases per si de cas l’explosió es 

descontrolava i quedaven afectats. Per sort no hi hagué cap problema.  Al cap dels anys encara 

es trobaven una gran multitud de bales sense explotar, que eren la joguina preferida de les 

critatures. Aquestes es convertiren en una gran atracció i moltes persones les anaven a buscar 

perquè llavors les venien i podien aconseguir alguns diners que tant necessitaven. Però es 

corria el risc que si eres descobert havies de complir una condemna a la presó.  

A Sant Jaume de Llierca, tot i no 

ser un indret fronterer, tothom 

recorda les corrues de gent 

amb una saca a l’esquena i una 

maleta de fusta dirigint-se cap a 

Sadernes per intentar 

començar una nova vida.  

La Teresa recorda que uns nois 

joves, no gaire més grans que 

ella, suplicaren al seu pare que 

els acompanyés cap a França a 

canvi d’una bona quantitat 

d’or. Aquest tingué molta por del que li pogués passar, així que solament els acompanyà fins a 

les Canals. Un cop arribats en aquest punt s’haurien d’espavilar ells solets. Però com ja sabem 

no és fàcil escapolir-se de les autoritats, un d’ells ho aconseguí però l’altre anà tancat a la 

presó.  

Un dels fets més recordats a la memòria dels entrevistats és que, durant la retirada, es cremà 

el motor del poble, la fàbrica, on tanta i tanta població treballava. A més, es va volar el pont de 

Castellfollit de la Roca, un poble pròxim.  

Febrer de 1939. Quan els nacionals van entrar  hi hagué sentiments contradictoris envers ells 

per part de la gent del poble. La Pilar i en Silvestre recorden aquella sensació de por que els 

envaí tot el cos, no podien deixar de pensar què passaria a partir d’aquell moment. Però, la 

Rosa de Ca la Manela, els veia com els seus salvadors i els tirà mitjons des del seu balcó per 

demostrar-los la seva gratitud per “haver-la salvat de les mans d’aquells rojos”. El dia que 

aquests van fer la seva aparició, la Pilar voltava pels carrers del poble, despreocupada, com si 

res estigués passant. Mai fins llavors no havia sentit caure tantes bombes ni metralles ni trets 

 

Camí de l’exili 
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seguits. Anà corrents a casa seva perquè el seu pare li expliqués què estava passant 

exactament. Tampoc no ha oblidat la gran quantitat de moros que hi havia i, a causa que ella 

vivia al Barri del Pont, molt a prop del Bosc de Soler on ells es trobaven acampats, anaren a 

casa seva en busca d’aigua. Aquests obligaren que fos la seva germana de vint-i-tres anys qui 

els la servís. Era molt coneguda la seva manera d’actuar i el seu pare no es separà ni un segon 

del costat de la seva filla per por  que la violessin. Tanmateix, la Teresa recorda que els avions 

volaven pràcticament arran de terra sembrant un gran temor entre la població. Tota la seva 

família s’amagà a les corts de les vaques i duien un broc a la boca perquè no xisclessin en els 

moments que les bombes queien. Alguns entraren per la banda del Pla de Politger al damunt 

dels seus cavalls i disparant contínuament. La frase que digueren se li quedà gravada a la 

memòria per sempre més: “Ya no somos los rojos, somos los de blanco. ¡Aquí estamos!”. Els 

dies van passar i  van obligar els joves a desfilar per tots els carrers del poble amb l’uniforme 

feixista, després que tots els habitants del poble sortissin a la carretera Major a esperar-los i 

aplaudir-los per la seva entrada.  

 

Pel que fa al llibre d’actes, hi ha un salt en el temps ja que passa del 30 de novembre de 1938 

al 19 de juny de 1939.  Per tant, no hi ha referències a l’acabament de la Guerra Civil. El que 

crida més l’atenció és que són escrites en castellà i no hi falta la referència de “Año de la 

Victoria”. El nou ajuntament estarà presidit per Martín Olivas Passolas i els següents 

consellers: Martín Sala Sala, José Olivas Torrent, Lorenzo Palomer Pujoldevall, Juan Armengol 

Pujol, Juan Vila Agustí i José Illa Juanola. Cal destacar el to emprat “Presentes los mencionados 

senyores juran por su honor desempeñar fielmente sus respectivas funciones con celo, 

austeridad y energia, implicándose en las normas de la España Nacional y del Generalísimo 

Franco, nuestro glorioso Caudillo, realizando su cometido con la màxima rapidez que la 

acertada resolución de cada caso exija”.
65
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4.13.4.13.4.13.4.13. REPRESSIÓ FRANQUISTAREPRESSIÓ FRANQUISTAREPRESSIÓ FRANQUISTAREPRESSIÓ FRANQUISTA    

Però quan, finalment, la guerra es va acabar, no va arribar la pau que molts desitjaven, sinó 

que va començar un altre malson per als vençuts: l’exili, els camps de concentració, els 

batallons de soldats treballadors, els afusellaments, les penes de presó, la depuració... Va ser 

tota una allau de repressió indiscriminada que va caure sobre una bona part de la població.  

El 28 de març de 1939 el Govern Militar de Girona es va dirigir a l’ajuntament amb un escrit 

que conté tot l’esperit de la repressió:  

“Siendo imprescindible conocer con exactitud en todos los pueblos de esta provincia el nombre 

de todos los individuos de filiación izquierdista o que hayan colaborado en el llamado “Frente 

Popular” a los efectos de llevar a cargo el embargo de todos sus bienes é incautación de sus 

cuentas corrientes, es necesario que todos los alcaldes envíen, a la brevedad posible, relación 

de estos individuos, en triplicado ejemplar a este Gobierno Militar.  

En las mismas se anotarán todos aquellos que hayan desempeñado cargos como, alcaldes, 

concejales, jueces, suplentes, presidentes de casas del pueblo, cooperativas, sindicatos, 

entidades en general, fiscales, suplentes, presidentes de jurados mixtos; en una palabra, todos 

los dirigentes responsables de lo ocurrido.  

Igualmente, remitirán otra relación, también en triplicado ejemplar de aquellos sujetos que se 

consideren desafectos a nuestro Glorioso Movimiento, y se hallan en estado de tibieza e 

indiferencia, y muestran con sus hechos y conversaciones, frialdad, y desagrado con nuestra 

Santa Cruzada, indicando su situación económica, al objecto de imponerles las multas a que se 

hagan acreedores por sus actos.  

Asimismo, en cada localidad se formará una Junta compuesta por seis personas honorables y 

solventes de la que formará parte el jefe local de FET y de las JONS si lo hay, para inspeccionar 

dichas relaciones, con el objeto de que los encargados de extenderles no eximan de ellas a 

parientes o amigos y gente recomendada, pues dichas relaciones hay que hacerlas con la más 

estricta justicia, exhente de pasiones en absoluto.  

Espero de todos los alcaldes, esmeren su celo en el cumplimiento de cuanto se ordena, pues si 

tanta sangre se ha derramado en defensa de nuestro sagrado ideal, para combatir tantos 

desmanes cometidos por los citados individuos, es muy justo que cuando la hora de la justicia 

ha sonado, paguen su cuenta sin contemplaciones de ningún género.”
66

 

El règim considerava que la repressió era legítima ja que era una manera d’administrar la 

victòria sobre els vençuts sense deixar cap mena d’esperança per a la reconciliació. El mateix 
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Franco va arribar a considerar les represàlies i el dolor dels vençuts com un just càstig diví per 

haver-se separat de la via patriòtica correcta. 67 

Per imposar el nou ordre franquista es va voler destruir sistemàticament tots aquells que eren 

considerats contraris al règim: republicans, socialistes, comunistes i, a Catalunya, també, els 

catalanistes. Amb aquesta finalitat es van crear lleis per dur-la a terme. La primera va ser la Llei 

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

col·laborat d’una manera o una altra amb la República.68 

El que s’anomena “terror blanc” es basava en l’eliminació física dels opositors i a causa 

d’aquest, a partir del 1939, va desaparèixer tothom que no estava d’acord amb el nou règim. 

Queda clar el control sobre la població i  la repressió franquista  ja des dels inicis en diferents 

documents trobats a l’arxiu. En un telegrama enviat a l’ajuntament el 13 de febrer del 1939 es 

pot llegir el següent: “Ruego a usted se sirva enviar a estas oficinas, a la mayor brevedad 

posible, los datos siguientes: 

1. Relación de las personas asesinadas por los rojos. 

2. Relación de las personas fallecidas por hechos de guerra. 

3. Relación de las personas encarceladas por los rojos y liberadas por nuestro Glorioso 

Ejército. 

4. Relación de las personas encarceladas por los rojos y evacuadas a zona roja. 

5. Relación de los niños de Colegios evacuados a zona roja o al extrangero. 

6. Relación de las personas más destacadas por su significación izquierdista durante la 

dominación roja.”
69

 

Per evitar qualsevol oposició al règim s’enviaren cartes als ajuntaments on es demanen 

informes sobre els antecedents polítics-socials de diferents vilatans, alguns d’ells fets 

presoners en acabar-se la guerra perquè formaren part de l’exèrcit republicà. En una carta del 

17 de febrer del 1939 podem llegir: “Ruego a V. S. Se sirva facilitarme a la mayor brevedad 

posible un completo y detallado informe respecto a los antecedentes del individuo que reseño 

al dorso, procurando concretar: 

a) Partido político u organización a que estaba afiliado. 

b) Actuación antes del Glorioso Movimiento Nacional. 

c) Actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional. 

d) Voluntario o forzoso a las filas rojas; y 

                                                           
67

 PRATS, Joaquim; TREPAT, Cristòfol. Història. Barcelona: Ed. Barcanova, 2009. 

68 GARCÍA, M (et al.). Història. Barcelona: Vicens Vives,2011. 

69
 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (V.Annex 4.2) 



La batalla contra l’oblit 

134 

e) Si su libertad significaría peligro para el Glorioso Movimiento Nacional o sería 

pernicioso por falta de ejemplaridad.”
70

 

Una altra mostra seria la carta rebuda el 21 de febrer de 1939: “Con el fin de poder cumplir el 

cometido encomendado a esta Comisión de Clasificación de Prisioneros con los mayores 

elementos de juicio, ruego a V. que con la màxima urgencia y a ser posible a vuelta de correo se 

remitan informes detallados sobre actuación política de los prisioneros señalados al respaldo 

en relación con el Movimiento Salvador, así como también sobre su conducta, antecedentes 

políticos,y sociales, y si perteneció como directivo destacado o simple afiliado a algún partido 

político, además, si su familia reside en zona Nacional o roja. 

Este informe deberá facilitarlo en vista de los datos y antecedentes que le consten y de los que 

pueda recabar de las Autoridades Civiles y Eclesiásticas, Guardia Civil, Jefes y Presidentes de 

Entitades patrióticas, y de personas de reconocida solvencia moral de acendrado amor a 

España”
71

  

També hi consta “Informar si fue voluntario o forzoso a filas rojas” 

El 2 de març de 1939 podem llegir: “Para cumplimentar lo dispuesto por S.E. el Generalísimo, 

se servirá V. Remitirme, con la mayor urgencia, noticia de los antecedentes políticos-sociales 

del prisionero de este Batallón que al respaldo se expresa, así como informe sobre su conducta 

y actuación antes y después del 18 de Julio del 36.”
72

 

La Guardia Civil de Besalú demana informes per assegurar-se que no hi hagi ningú sospitós al 

poble que no cregui en el nou règim. Una mostra seria la petició feta el 22 de març de 1939: 

“Para cumplimentar ordenes de la superioridad ruego a V. Se sirva enviar a este Destacamento, 

informe detallado y completo sobre la actuación en relación con el Movimiento Nacional, así 

como también sobre su conducta, antecedentes políticos y sociales, si ha pertenecido como 

directivo, destacado o simple afiliado a algun partido politico y si su incorporacion al ejercito 

enemigo ha sido con caracter voluntario o forzoso(...)”
73

 

Una altra seria la del 8 d’abril de 1939: “Ruego a V. que a la brevedad posible me remita a 

estas oficinas una informacion detallada de los individuos vecinos de esta localidad que al 

margen se consignan, especificando en la dicha información los antecedentes políticos y 

sociales de los mismos, grado de peligrosidad, si salieron con armas en los primeros dias del 

Glorioso Alzamiento, si participaron en el saqueo y quema de la Iglesia, domicilios particulares, 

si practicaron registros, efectuaron incautaciones, si tomaron parte directa o indirecta en 

detenciones de personas de orden, si indujeron a la comision de hechos delictivos, cargos que 
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hayan desempeñado en Comités, Ayuntamientos, Sindicatos etc. etc. y los desmanes 

acontecidos durante el tiempo que cada uno ejerció, y en general cuantos datos estime 

pertinentes y contribuyan a formar una idea exacta de la verdadera personalidad moral y 

politica de cada uno de los informados.”
74

 

El general Franco el dia 1 d’abril a Burgos signà un document que acabava dient “La guerra ha 

terminado”, però aquesta no havia acabat per a tothom. Quedaven tots els exiliats que havien 

de patir tant o més que durant la guerra, milers d’empresonats que veieren privada la seva 

llibertat i tants d’altres que el silenci fou el seu únic company durant molt temps, massa temps 

i tot. 

 

L’EXILI – CAMPS DE CONCENTRACIÓ: 

L’hivern del 1939, milers de republicans van travessar la frontera amb un futur ple 

d’incògnites. Camins, a l’hivern, nevats, gairebé impracticables, fet que agreujà la situació de la 

gent, famèlica, malalta, cansada. Corrues de carruatges amb famílies senceres. Una imatge 

deplorable que escenificava un poble derrotat, bombardejat. L’aviació franquista continuà 

assetjant les cues de població civil, dones i nens, vells i malalts. El drama augmentà quan 

milers de persones arribaren a la frontera francesa entre les acaballes del 1938 i el gener del 

1939 i es trobaren la frontera tancada. No fou fins la nit del 27 al 28 de gener quan les 

autoritats franceses van permetre l’entrada de dones i nens. Tres dies després ho van fer els 

ferits i, finalment, es va permetre l’accés a homes civils i militars. El 5 de febrer, a la tarda, uns 

vint mil combatents republicans, molts d’ells ferits, van creuar els darrers metres que 

separaven Catalunya de l’Estat francès. Les autoritats franceses no preveieren un èxode tan 

massiu i ben aviat totes les previsions es van desbordar ja que no esperaven que en aquell 

hivern del 1939 mig milió de persones demanessin auxili en poc més d’una setmana. No hi 

havia instal·lacions preparades, ni previsions alimentàries i encara menys sanitàries i 

higièniques. Les principals preocupacions del govern francès eren l’ordre i la seguretat, 

sobretot després que la dreta francesa alertés del perill de la vinguda de tants “rojos” de 

l’Estat espanyol. La població civil va quedar concentrada a la Catalunya del Nord, a les 

comarques de la Cerdanya i el Rosselló, sota la jurisdicció francesa. Dones, criatures i vells es 

dirigiren cap a centres d’acolliment improvisats on almenys podien disposar d’un sostre i una 

mica de menjar. La situació era molt diferent per als soldats i els homes considerats 

militarment vàlids. La major part d’aquests foren traslladats en camps de concentració. En 
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qualsevol d’aquests camps, el record dels que hi van malviure és desolador. Fred, fam, 

malalties. Condicions molt dures per a una població derrotada. Ben aviat, és clar, van aparèixer 

epidèmies, sarna, polls, disenteria, tinya, tuberculosi. L’aire que es respirava era dens, carregat 

de virus. Males olors per a l’olfacte i imatges denigrants per a la vista.  Alguns dels camps 

aixecats varen ser el de la platja d’Argelers, que arribà a contenir 100000 persones, el de Sant 

Cebrià, que comptà amb 80000 i el de Barcarès amb 60000. Es construïren nous camps per 

descongestionar els existents: Gurs (Baixos Pirineus), Bram (Aude), Agde (Erau), Selfonts (Tarn i 

Garona) i Mazères (Arièja).  

El Govern francès no podia fer-se càrrec econòmicament de tots els refugiats, a més s’havia 

convertit en banc de les crítiques internacions pel tracte que els oferia en els camps de 

concentració. Així doncs, el Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles (SERE) i la 

Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) van començar a organitzar vaixells perquè 

els refugiats poguessin fugir a Amèrica, principalment a Mèxic, Xile i la República Dominicana. 

La capacitat dels vaixells era limitada. Hi tenien preferència els intel·lectuals o professionals 

d’alt nivell, calia haver militat en un partit o central sindical i el permís havia de rebre el 

vistiplau d’una comissió. 

Entre el febrer i el juliol de 1939 el nombre de refugiats a França es va reduir 

considerablement. Si a mitjans de febrer el nombre total es calcula entorn de 275000 

persones; a finals de juny la xifra s’havia reduït als 163000 i un mes més tard ja no arribava als 

100000. La causa d’aquesta disminució cal atribuir-la, d’una banda als retorns a l’Estat 
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espanyol i, de l’altra, a la partida d’exiliats cap a altres països, principalment del continent 

americà. 75  

Sant Jaume de Llierca, en trobar-se prop de la frontera, propicià que els veïns més implicats 

amb la causa republicana emprenguessin el camí de l’exili per evitar repressions. No hi ha 

documentació referent a aquest fet, però m’han explicat que uns quants vilatans marxaren, 

entre ells alguns dels integrants del Comitè: Ignasi Roca Masós, Francesc Roca Masós, Joan 

Gayolà Papell i Lluís Llongarriu Colom. La vida, però, dóna moltes voltes i un germà de la 

Central que acabada la guerra fugí cap a França, segons m’explicà el senyor Joan Surribas, 

acabà treballant de jardiner en un convent de monges. Cap d’aquests no va tornar al poble i 

ara ja no queden familiars pròxims que puguin explicar la seva vivència. Alguns vilatans per por 

abandonaren el poble però tornaren al cap de poc temps. La família d’en Josep Serra, per 

exemple, va marxar cap a França on tenien parents i retornaren al cap d’un any.  

 

ELS CAMPS NAZIS:  

Amb l’esclat de la II Guerra Mundial, el setembre de l’any 1939, els francesos van oferir dues 

oportunitats als exiliats per sortir d’aquells camps envoltats de llargues filades d’acer. Una 

escapatòria era agafar el pic i la pala i treballar amb salaris exigus i condicions duríssimes a les 

companyies de treballadors. Més de 52000 republicans van escollir aquesta opció i es van 

dedicar a construir fortificacions o bé a treballar a les fàbriques de material bèl·lic. Uns altres 

10000 van decidir marxar cap al front amb els regiments de marxa de la Legió francesa. Més de 

cinc mil ciutadans de l’Estat espanyol van morir sota les bombes i la metralla i deu mil van ser 

detinguts. Els republicans, els Rote Spanaier, mai no foren considerats presoners de guerra. Els 

exiliats lluitaven amb l’esperança que la derrota de Hitler voldria dir la fi de Franco i el retorn a 

casa. El cert, però, és que per a molts havia començat un viatge a l’infern. El maig del 1940 els 

nazis van derrotar l’Exèrcit francès i la majoria dels qui formaven part de les companyies de 

treballadors, que estaven situades als departaments del nord de França, van caure en mans 

dels militars alemanys. Part d’aquests detinguts acabarien al camp de Mauthausen, a Àustria. 

Allà, la majoria dels 7347 espanyols deportats, foren destinats a la pedrera, on pujaven i 

baixaven 186 esglaons amb pedres a l’esquena, que havien de servir per a les importants 

construccions monumentals del Reich. Quasi tots van morir. Mauthausen, Buchenwald, 

Ravensbrück, Dachau, Neuengamme, Flossenbürg, Sachsenhausen, Natzweiler, Bergen-Belsen, 

Mittelbau-Dora i Auschwitz. Tots són noms de camps de concentració en què moriren 

republicans.  
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Cal remarcar que un vilatà, Joan Vergés Claperols, s’exilià acabada la guerra però a l’edat de 31 

anys, el dia 23 de març de 1942, morí al camp de concentració de Mauthausen. Ningú del 

poble recordava de qui es tractava, per aquest motiu vam escriure a l’associació Amical 

Mauthausen. Aquesta, molt amablement, ens envià una fitxa amb totes les seves dades. A 

partir del nom de contacte de la seva esposa, Maria Privat Espígol, en Pep va recordar de qui 

es tractava i, per tant, m’he pogut posar en contacte amb la seva neboda, la Narcisa Torrent. 

Aquesta m’explicà que en Joan i la Maria foren un dels primers matrimonis en casar-se 

civilment i poc després marxaren cap a França. La situació era desastrosa i, en Joan, tement el 

pitjor, suplicà a la Maria que retornés per tal que la filla que portava al seu interior creixés en 

unes millors condicions. I així ho féu, però amb la condició que es tornarien a trobar ben aviat, 

cosa que no pogué ser ja que fou fet presoner pels alemanys. Va ser capturat i traslladat al 

camp de presoners amb la matrícula 9029. De Vesoul va sortir el 6 d’agost del 1941 junt amb 

62 presoners més que foren traslladats amb un comboi cap al camp de Mauthausen on arribà 

el 8 d’agost del 1941. La seva matrícula era 4201. D’aquí, el 20 d’octubre de 1941 el traslladen 

a Gusen amb la matrícula 14487 on morí el 23 de març del 1942.76  

Així doncs, la Juanita, la seva filla, no el va arribar a conèixer mai. La Maria, víuda i amb una 

filla a qui alimentar, va marxar cap a Mataró a fer de minyona en una gran mansió. 

Mentrestant, la Juanita, vivia amb els seus oncles al poble on nasqué. Durant el temps que la 

Maria estigué a aquesta gran ciutat, conegué un cop més l’amor. Es va tornar enamorar 
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bojament amb la qual cosa es tornà a casar i tingué dos meravellosos fills, fet que la seva 

família no arribà a aprovar mai. 

La Maria, tot i ser viuda d’un mort de guerra, no va poder arribar a cobrar mai la indemnització 

pertinent ja que durant el mandat de Franco s’anul·laren tots els matrimonis civils. Finalment, 

qui cobrà, fou la seva filla, la Juanita. Aquí es produïren unes grans desavinences familiars.  

També cal destacar que en Joan Vergés Claparols fou un membre de l’ajuntament que es 

constituí el 14 d’octubre de 1936, cosa que he pogut esbrinar a partir del llibre d’actes.  

 

LES PENES DE PRESÓ:  

L’exèrcit va ser el braç executor principal de la política repressiva fins a l’any 1963, en què es 

va crear el Tribunal d’Ordre Públic (TOP), una jurisdicció civil especial per als delictes polítics. 

Per tant, els primers anys de la postguerra la majoria de les causes van ser jutjades pels 

tribunals militars en consells de guerra, davant els quals la indefensió dels processats era 

gairebé total. S’ha calculat que el nombre de catalans jutjats en consells de guerra entre l’any 

1939 i 1945 devia ser d’uns 40000. En el conjunt d’Espanya les persones executades per raons 

polítiques van ser unes 150000, 50000 de les quals ho van ser a la postguerra. A Catalunya van 

ser executades per motius polítics gairebé 4000 persones, xifra petita si es compara amb el 

total espanyol, però cal tenir en compte que la proximitat de la frontera va facilitar que moltes 

persones compromeses políticament amb la República poguessin escapar-se cap a França.  

 

Mapa d’Espanya on hi ha havia camps de concentració 
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L’any 1940 hi havia a tot Espanya 280000 presos i a causa de la saturació de les presons es van 

haver d’habilitar camps de concentració.  

L’amuntegament i unes condicions higièniques i alimentàries pèssimes van provocar una 

mortalitat molt alta entre els presoners. 77 

No sempre tot és com un s’imagina. Molts varen pensar que no els passaria res, raó per la qual 

no fugiren, però es varen equivocar ja que foren empresonats. Les presons s’ompliren 

d’elements sospitosos contraris al nou règim. Cal remarcar que l’acció dels tribunals militars es 

va centrar sobre persones d’escàs relleu polític. Per professions la meitat dels executats a la 

Garrotxa són pagesos. La Garrotxa va patir una dura repressió, característica de les comarques 

de muntanya i dels nuclis rurals. Això fa pensar en un gran component de venjança en la 

repressió franquista. Hi va haver 101 executats, la majoria a la presó de Girona, entre el 1939 i 

el 1944. Tenint en compte que el total d’executats a les parets del cementiri pel que fa al 

conjunt de les comarques gironines és de 519, es pot comprovar que la Garrotxa va ser una 

comarca especialment castigada: un 2,4 per mil del total de la seva població, quan la taxa 

global per a Catalunya és de 1,2 per mil. L’acció repressiva s’exercia en els pobles d’acord amb 

el relleu ideològic o la tradició política de la gent i, tot i que els judicis i els afusellaments es 

feien a Girona, les denúncies, els informes i les delacions es feien al mateix poble. 78 

Els detinguts eren jutjats en consells de guerra en un període de temps que podia ser molt 

breu o molt llarg. Els de personalitats destacades s’apressaren i es resolgueren aviat, però hi 

hagué expedientats i acusats que estigueren tres i quatre anys a la presó sense saber mai de 

què els acusaven ni per què el seu procés trigava tant. 79 

A Sant Jaume de Llierca van ser empresonades 12 persones i si tenim en compte el cens de 

1936 que era de 978 habitants representa un 12,2%. Es tracta d’un dels pobles més castigats 

de la comarca i posa de relleu que als pobles petits hi hagué més actituds de revenja.  

Població Habitants Reclusos % 

Argelaguer 679 7 10,3 

Batet 597 2 3,3 

Begudà 2398 18 7,5 

Besalú 1237 4 3,2 

Beuda 534 2 3,7 

Castellfollit de la Roca 1055 9 8,5 

                                                           
77

 GARCÍA, M (et al.). Història. Barcelona: Vicens Vives, 2011.  
78

 PUJIULA, J., “Notes sobre la repressió franquista a la Garrotxa” Olotí núm. 300.  
79

 SOLÉ i SABATÉ, Josep M. La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Barcelona: Edicions 62, 
1985. 



La batalla contra l’oblit 

141 

Joanetes 674 8 11,8 

Maià de Montcal 511 3 5,8 

Mieres 1043 8 7,6 

Montagut 1137 16 14,0 

Oix 538 6 11,1 

Olot 12547 65 5,1 

La Pinya 450 4 8,8 

Les Planes d’Hostoles 1732 5 2,8 

Les Preses 1170 4 3,4 

Riudaura 765 6 7,8 

Sales de Llierca 315 2 6,3 

Sant Antoni de Finestres 936 15 16,0 

Sant Esteve de Bas 1933 31 16,0 

Sant Feliu de Pallerols 1651 12 7,2 

Sant Ferriol 815 1 1,2 

Sant Jaume de Llierca 978 12 12,2 

Sant Privat de Bas 1432 6 4,1 

Sant Salvador de Bianya 273 3 10,9 

Santa Pau 1958 15 7,6 

Tortellà 1204 8 6,6 

Vall de Bianya 1910 7 3,6 

Total de la comarca 41384 279 6,7 

 

Els afectats són els següents: 80 

 Edat Estat Ofici Origen Afiliació 

Martí Ayats Torrent 21 S Obrer fabril Sant Jaume de 

Llierca 

 

Esteve Domènech Serra 49 C Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

Lluís Dorca Palomeras 34 S Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

Josep Murlà Moliner 35 C Emp. Banca Sant Jaume de  
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Llierca 

Josep Murtarós 

Palomeras 

37 C Flequer Albons  

Llorenç Pararols Planella 29 C Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

Josep Planella Santaló 36 C Pagès Santa Pau  

Vicenç Planella Roqueta 24 S Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

Josep Privat Frigola 56 C Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

CNT 

Isidre Roca Vila 41 C Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

Ramon Torrent Font 34 C Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

Isidre Vilanova Dorca 29 S Pagès Sant Jaume de 

Llierca 

 

 

Cal remarcar que dels dotze empresonats quatre havien estat membres de l’ajuntament 

durant l’etapa de la guerra civil. Es tracta de: Lluís Dorca Palomeras, l’aguatzil; Josep Planella 

Santaló; Josep Privat Frigola i Ramon Torrent Font, el jutge. Narcisa Torrent m’explicà que al 

seu pare el volien condemnar a mort perquè l’acusaven d’haver sigut qui havia matat el 

capellà. Durant el judici, la majordoma es negà rotundament a firmar tal acusació perquè va 

declarar que era fals. Així, se salvà d’una mort segura però no va evitar la presó durant set anys 

en els quals la seva família el va poder visitar poques vegades.  

 

Pel que fa als afusellats la relació dels diferents pobles és la següent81: 

Població Habitants Afusellats % 

Argelaguer 679 2 2,9 

Bassegoda 339 1 2,9 

Batet de la Serra 597 1 1,7 

Begudà  3  

Canya, La 2398 3 6,7 
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Sant Joan les Fonts  10  

Castellfollit de la Roca 1055 11 10,4 

Montagut de Fluvià 1137 7 6,2 

Oix 538 1 1,9 

Olot 12547 20 1,6 

Pinya, La 450 3 6,7 

Planes d’Hostoles, Les 1732 4 2,3 

Preses, Les 1170 1 0,9 

Sant Aniol de Finestres 936 3 3,3 

Sant Esteve de Llémena  2  

Santa Pau 1958 4 2,0 

Sant Esteve d’en Bas 1933 8 5,2 

Hostalets d’en Bas, Els  2  

Sant Feliu de Pallerols 1651 4 2,4 

Sant Jaume de Llierca 978 1 1,0 

Sant Privat d’en Bas 1432 2 4,2 

El Mallol  4  

Sant Salvador de Bianya 273 1 3,7 

Tortellà 1204 3 2,5 

Total de la comarca 41384 101 2,4 

 

Cal remarcar que hi hagué un executat a mort a Girona el 6 de juny de 1940. Es tracta de Josep 

Pararols Ribes de 21 anys, solter, sense militància coneguda i que exercia de xofer. 82 Segons 

m’explicà en Pep era un noi que no es posava en problemes i que el fet de ser el xofer del 

comitè fou determinant. També em digué que la tortura que va rebre fins que morí va ser no 

deixar-lo dormir.  

No podem oblidar el cas del Noi Dan que com a càstig per haver lluitat a favor de la causa 

republicana va ser obligat a participar en els batallons de treballadors com a presoner de 

guerra tot fent una carretera a Algeciras. Aquests batallons no són res més que un eufemisme 

que amaga un treball forçat.  

El conjunt de mesures repressives es va caracteritzar per la voluntat d’exemplaritat i de càstig. 

Es volia escampar el terror entre la població.  
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LES DEPURACIONS: 

Un tema a tenir en compte quan es parla de repressió franquista és la depuració. La Gran 

Enciclopèdia Catalana defineix la depuració així: “Acció política encaminada a mantenir i a 

garantir l’homogeneïtat político-ideològica d’un règim polític mitjançant l’eliminació dels 

membres considerats perillosos i desafectes”, definició que en el nostre cas s’ajusta poc a la 

realitat de la postguerra civil espanyol ja que aquí foren depurats no solament els contraris al 

sistema autoritari franquista que s’imposava, sinó fins i tot als simplement passius. La filosofia 

de la depuració en la societat espanyola posterior a la guerra és esporgar totes les persones 

que no fossin suposadament favorables al nou Estat. Tots aquells qui havien estat col·locats en 

un lloc professional determinat en l’època republicana hauran de ser depurats. L’any 1939 una 

llei va establir que només es mantindria als llocs de treball els funcionaris adherits al 

Movimiento Nacional. El cos de funcionaris del magisteri va ser objecte d’una depuració 

especialment dura i una tercera part de tots els mestres de Catalunya van ser sancionats amb 

la separació definitiva, la suspensió temporal de sou i feina o el trasllat forçós de la seva 

destinació. 83 

El dia 18 d’octubre de 1939 al llibre d’actes podem llegir: “Vistas las disposiciones de la Ley de 

10 de Febrero del año actual y Orden de 12 de Marzo último, sobre depuración de funcionarios 

de la Administración, en relación con su actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional, 

por unanimidad se acuerda:  

1º Dar cumplimiento á la disposiciones de la Ley citada y Orden de 12 de Marzo último y en su 

consecuencia proceder conforme a las mismas á la depuración de los funcionarios del servicio 

de este Ayuntamiento.  

2º Señalar un plazo de 10 dias para que á partir de la publicación del presente acuerdo, ó en su 

caso notificación á los interesados, presenten los funcionarios municipales de este 

Ayuntamiento la oportuna declaración jurada á tenor de los extremos fijados en el artº 2º de la 

citada orden. 

3º Designar al consejal D. José Pñovas Torrent para que proceda á investigar los hechos y 

conducta de los mencionados funcionarios y al exámen de la declaración jurada presentada por 

los mismos, para que en vista de estos, emita el oportuno dictamen y de cuenta del mismo á 

esta Corporación.”
84

 

 

 

                                                           
83

 PUJIULA, Jordi. Els morts per la Guerra Civil a la Garrotxa (1936-1945). Olot: Llibres de Batet, 1993. 

84
  Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de llierca: Llibre d’actes, 1938-1947 (V.Annex 4.9) 



La batalla contra l’oblit 

145 

Referent a Sant Jaume de Llierca hi va haver tres depuracions:  

1. El secretari  

En data de 3 de novembre de 1939 “Seguidamente  se procede a la lectura del dictámen 

emitido por el Concejal Instructor sobre la conducta seguida por los funcionarios á cargo de 

esta Corporación municipal que textualmente dice: El que suscribe nombrado por la 

Corporacion Municipal en sesión del dia dieciocho de Octubre último para investigar la 

conducta seguida durante el Glorioso Movimiento Nacional por los funcionarios municipales 

adscritos al serivicio de esta Corporación he de informar lo siguiente. Examinada 

comvenientemente la declaración jurada presentada por Don Joaquín Sala Aiguaviva Secretario 

de esta Corporación, practicadas las oportunas averiguaciones y diligencias á más de las que ya 

posee el informante con caràcter particular del referido Sr., el que suscribe tiene el pleno 

convencimiento de que su actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional ha sido en todo 

conforme á los ideales que informan dicho Movimiento y en su consecuencia considerando 

suficientemente probados los hechos y conducta del mismo, tiene el honor de proponeer á la 

Corporación Municipal, de conformidad al artº 4º de la órden de 12 de Marzo último la 

admisión sin imposición de sancion.” 

2. L’aguatzil 

“Examinada luego convenientemente la declaración jurada presentada por Don José Torrent 

Fulcaró Alguazil de esta Corporación, practicadas las oportunas averiguaciones y diligencias á 

más de las que ya posee el informante con caràcter particular del referido Sr., el que suscribe 

tiene el pleno convencimiento de que su actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional ha 

sido en todo conforme á los ideales que informan dicho Movimiento y en su consecuencia 

considerando suficientemente probados los hechos y conducta del mismo, tiene el honor de 

proponeer á la Corporación Municipal, de conformidad al artº 4º de la órden de 12 de Marzo 

último la admisión sin imposición de sanción.” 

3. El sereno 

“Examinada después convenientemente la declaración jurada presentada por Don Jacinto Vila 

Torrent Sereno de esta Corporación, practicadas las oportunas averiguaciones y diligencias á 

más de las que ya posee el informante con caràcter particular del referido Sr., el que suscribe 

tiene el pleno convencimiento de que su actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional ha 

sido en todo conforme á los ideales que informan dicho Movimiento y en su consecuencia 

considerando suficientemente probados los hechos y conducta del mismo, tiene el honor de 

proponeer á la Corporación Municipal, de conformidad al artº 4º de la órden de 12 de Marzo 

último la admisión sin imposición de sanción.” 
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L’instructor d’aquests tres casos va ser José Olivas, regidor de l’ajuntament. Després d’escoltar 

la seva aportació: “La Corporación Municipal conformandose en un todo con el dictámen 

emitido y considerando suficientamente aclarados los hechos objecto de información, por 

unanimidad acuerda que los Sres. Joaquín Sala Aiguaviva, José Torrent Fulcaró y Jacinto Vila 

Torrent sean admitidos nuevamente sin imposición de sanción en los cargos de Secretario, 

Alguacil y Sereno respectivamente de esta Corporación Municipal”. 
85

 

 

EL GENOCIDI CULTURAL 

Catalunya, a més de la repressió social i política comuna a tot Espanya, va patir una repressió 

sistemàtica de tots els senyals específics de la identitat catalana en diversos àmbits: polític, 

amb la derogació de l’Estatut; cultural, amb la prohibició i persecució de l’ús públic de la 

llengua catalana; simbòlic, amb la prohibició, els primers anys, de las senyera o de ballar 

sardanes; terminològic, amb el canvi de nom de places i de carrers i també de topònims, i 

social, amb la confiscació dels béns de moltes associacions i institucions catalanes. 86 

Alguns canvis terminològics que es produïren a Sant Jaume de Llierca foren els següents: 87
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 Padró municipal. Arxiu Sant Jaume de Llierca.   

1937 1940 Actualitat (2011) 

Plaça República Plaza Nacional Plaça Església 

Fermí Galán José Antonio Joan Maragall 

García Hernández General Sanjurjo Santa Magdalena 

Llibertat General Mola Carrer Major 

F. Macià San Francisco San Francesc 

Funosas Funosas Bartomeu Terrades Brutau 

De la Creu De la Cruz De la Creu 

Fluvià Fluviá Fluvià 

Àngela Brutau Angela Brutau Àngela Brutau 

Indústria Industria Indústria 

Progrés Progreso Progrés 

San Jaime S. Jaime Sant Jaume 

Iglesia Iglesia Església 
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Per saber la nomenclatura  dels carrers he fet servir com a font el padró municipal de l’any 

1937 i el del 1940. He contrastat les dades i amb l’ajuda de la Maria Àngels Pairó he aconseguit 

relacionar els noms dels diferents carrers. 

 

EL CASAL REPUBLICÀ CATALÀ 

L’octubre de 1934, quan l’alcalde del poble era Bartomeu Pagès, es construí el casal català que 

fou promogut per Josep Surribas, membre de l’ajuntament en representació de la Lliga. El seu 

fill, en Joan, m’explicà que el seu pare subministrà gratuïtament el ciment per tal de poder-lo 

aixecar. La gent del poble, amb un gran entusiasme, va participar en la seva construcció. En 

Pep i molts d’altres, als vespres, després d’haver dut a terme la seva jornada laboral, anaven 

voluntàriament a ajudar a treure terra. Es va fer amb blocs i els pujaven a l’esquena de la plaça 

cap al casal. Un cop acabat es va utilitzar com a cafè, centre de reunions, sala de ball. També hi 

havia un forn de pa, una botiga, un molí per moldre el gra. Per tant, era un lloc de reunió de 

tota la gent del poble. Es tractava d’un casal de Socors Mutus ja que en aquella època no hi 

havia seguretat social i el casal ajudava a tots els socis en cas de necessitat, malaltia... Acabada 

la guerra civil va ser declarat per l’ajuntament bé de significació marxista i passà a ser propietat 

de la Delegación Nacional de Sindicatos de la FET i de la JONS, tot menys un tros del mig que 

era de la Cambra agrícola de Sant Jaume. Van cridar a tots els socis per si renunciaven al local i 

el van traslladar on actualment és el magatzem de l’ajuntament i el van cedir.  En Ramon Soler 

recorda que el Casal encara s’utilitzava als anys 40 perquè ell hi havia representat obres de 

teatre, continuà funcionant com a cafè i seu de la Societat de Socors Mutus, però com que no 

s’hi feia un manteniment adequat quedà sense ús. Durant la postguerra es van fer gestions, 

però sense èxit, perquè es retornés al poble, tal com m’explicà en Ramon que era regidor de 

l’ajuntament. Quan arribà la democràcia l’ alcalde de Sant Jaume de Llierca, Salvador Vila, va 

iniciar, l’any 1983, els tràmits per recuperar el casal. Va anar a Madrid però li van denegar la 

petició. Llavors va proposar al Ministeri si volien posar l’edifici a subhasta però li digueren que 

no perquè estava relacionat amb temes sindicals. Finalment, el 8 de gener de 1992 

l’ajuntament comprà l’edifici del Casal Republicà Català per 2300000 pessetes a la Comissió 

d’Ajust i Preu del Ministeri d’Hisenda. El 22 de juny de 1994, el Ple presidit per Salvador Vila va 

aprovar l’obra de reconversió del Casal en centre Cívic i Social a construccions Miquel Badosa, 

SL, pel preu de 23868532 pessetes. El nou centre es va acabar el 1995 i va ser dels últims casals 

retornats al poble.  

 

En definitiva, la repressió franquista es caracteritzà per la privació de la llibertat personal. Es va 

prohibir la circulació per la frontera i quasi no es podia sortir del poble. ”Sírvase hacer público, 
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un BANDO prohibiendo a todo el vecindario de SAN JAIME DE LLIERCA para que no se dirija a la 

ZONA FRONTERIZA. Por ser de importancia esta ORDEN, ruego a V. Ordene el cumplimiento 

inmediato, del contrario, ser,an sancionadas las personas que no acaten dicha disposición”.
88 

L’autoritat va crear el salconduit de fronteres, que era un document mitjançant el qual es 

podia transitar sense problemes. No cal especificar que aquests salconduits només es lliuraven 

a la gent propera al règim. Exemples d’aquest fet: 

 

“DON EDUARDO OLIVAS TORRENT, JEFE LOCAL DE F.E.T Y DE LAS J.O.N.S. DE SAN JAIME DE 

LLIERCA (GERONA). AUTORIZO: Que se expida un salvoconducto a favor de JACINTA 

GRABULOSA PLANA, para trasladarse a ALBONS (GERONA) pues es persona no desafecta al 

régimen.  

San Jaime de Llierca 12 de Julio de 1939, Año de la Victoria. EL JEFE LOCAL ”. 

 

“DON EDUARDO OLIVAS TORRENT, JEFE LOCAL DE F.E.T Y DE LAS J.O.N.S. DE SAN JAIME DE 

LLIERCA AUTORIZO: Se expida salvoconducto a favor Carmen Bachilleria Soler, para trasladarse 

a Gerona, persona no desafecta al régimen, para buscar trabajo. San Jaime de Llierca 15 de 

Julio de 1939, Año de la Victoria. EL JEFE LOCAL”. 

 

“DON EDUARDO OLIVAS TORRENT, JEFE LOCAL DE F.E.T Y DE LAS J.O.N.S. DE SAN JAIME DE 

LLIERCA AUTORIZO: Que se expida salvoconducto a favor de BARTOLOME PAGES CHARLES, 

para trasladarse a Campródón para hacer los trabajos de la siega. Por Dios, por España y su 

Revolución Nacional Sindicalista. San Jaime de Llierca, 27 de Julio de 1939. Año de la Victoria” 

 

I encara el 1940 tot segueix igual: 

“Examinados los antecedentes de la peticionaria Pilar Roca Juanola, de esta localidad,no 

existen en esta Delegación de F.E.T. y de las J.O.N.S. motivos para negárselo. San Jaime de 

Llierca, 4 de Julio de 1940.”
 89 

 

La victòria del general Franco sobre la República donà pas a una llarga dictadura de 40 anys  i si 

el règim aconseguí mantenir-se durant tant temps no fou per la voluntat d’entesa amb els 

perdedors sinó per la contundència de la repressió.  

 

                                                           
88

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (V.Annex 4.11) 
89

 Arxiu de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (V.Annex 4.12) 
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5. CONCLUSIONS 
Després de redactar lletra per lletra el gran conflicte bèl·lic que es produí als anys trenta i, 

concretament, l’efecte que tingué en el meu poble natal, Sant Jaume de Llierca, crec que, 

després d’un gran esforç i dedicació, el meu principal objectiu s’ha complert: la batalla contra 

l’oblit. Cada frase, cada  paraula que apareix en aquest projecte es troba impactada de temors, 

alegries, il·lusions i desitjos, però sobretot de realitat dels entrevistats. Cal remarcar la 

importància que aquest, possiblement, serà un dels últims reculls a viva veu a causa de l’edat 

dels protagonistes que visqueren la guerra fratricida.  

Eren moltes les promeses que es feren en aquells moments, poques les realitats. S’intentà una 

vegada i una altra, amb entusiasme i coratge, canviar la situació del moment, canviar el món. 

El gran problema era que competien forces oposades. Havien de fer un pacte per vèncer la 

batalla, fet impossible ja que tots tenien els seus propis pensaments i ideals diferents, 

totalment contraris. Nosaltres, joves i no tan joves d’avui  dia, ens preguntem com fou possible 

que un poble s’enfrontés a mort?Com fou possible que membres d’una mateixa família, 

pertanyents a ideologies diferents, s’acabessin enfrontant? Com es pogué permetre? Igual que 

es permeté abolir la llibertat. Aquesta és un dret natural de la persona, sense importar l’edat, 

sexe o qualsevol altra diferència. La llibertat pot entendre’s com la capacitat de triar entre el 

bé i el mal responsablement. I per això, ara ens preguntem com fou possible que una immensa 

quantitat de persones escollissin el mal. Però aquest per a ells fou el bé. El bé i el mal, com 

diferenciar-los? 

A l’hora d’elaborar aquest treball basat en les anècdotes i les vivències de persones que 

visqueren aquest període tan tràgic com fou la Guerra Civil espanyola, m’he trobat dues 

respostes: una desbordada emoció i un immens temor per explicar tot allò que visqueren. La 

por és una cadena mental que ens impedeix avançar. En moltes ocasions apareix després 

d’haver viscut experiències difícils, com el cas d’aquells que es negaren a parlar de les seves 

pròpies vivències. Un clar exemple és un ciutadà de Sant Jaume, pertanyent a la quinta del 

biberó, que es negà rotundament a parlar  del que visqué. Aquest, del qual no mencionaré el 

nom, ni tan sols ho ha explicat als seus familiars més pròxims. Oblidar per no recordar. També, 

m’he trobat altres casos que no volien parlar-ne per por a no saber-ne, per por a explicar coses 

que veieren i que mai digueren. Molts tenen por de tornar a confiar o obrir el cor, perquè 

potser alguna vegada foren traïts o defraudats. Però en veritat, la por és irreal, nosaltres 

mateixos li donem vida i permetem que existeixi en el nostre ésser. La por es fa gran o petita 
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segons la importància que li donem, si no  l’afrontem, més vida i força tindrà. M’ha sorprès, 

però puc constatar que 75 anys després encara existeix un recel insuperable de parlar-ne 

obertament. Però també hi ha hagut qui ha intentat obrir el seu cor, i per sobre de tot, tornar 

a somiar i a creure en aquells que té al seu voltant. I és ben cert quan us dic que ho han 

aconseguit, la prova es troba en totes aquestes pàgines escrites gràcies a ells.  

Tots els entrevistats adquireixen una mirada aclaparada davant l’horror de la destrucció, el 

dolor i el panorama desolador de després d’una guerra. Insensata guerra que els portà tanta 

destrucció, insensata baralla entre germans. Alguns dels testimonis afirmaren que no temien la 

mort ja que sempre havien estat envoltats d’ella.  

Al poble ocorregueren diversos fets que es troben explicats en aquest treball.    En l’àmbit 

religiós cal remarcar que es destruïren els sants de l’església junt amb els objectes més 

emblemàtics. Aquesta fou utilitzada com un magatzem de guerra i es cremà. També cal 

remarcar el que ocorregué al capellà del poble,  mossèn Joaquim Bonet, qui fou tractat com un 

autèntic criminal i jutjat per allò que mai féu. Els anomenats fets d’octubre marcaren el dia a 

dia del poble quan el comitè d’Olot vingué per matar  unes determinades persones. Per sort, 

aquest, amb una gran valentia, es llançà sobre els anarquistes que respongueren disparant-los. 

La unió fa la força tal i com aquest petit poble demostrà. Amb dificultats, però junts, pogueren 

combatre’ls i impedir que es duguessin a terme els assassinats.  

Inconsciència. Innocència. Ingenuïtat. No hi havia mentida que amagués l’amarga veritat. Eren 

temps de guerra. Tot havia canviat. La Guerra Civil, com ja he dit anteriorment, va ésser un 

conflicte bèl·lic que va dividir la societat espanyola en dos, els que donaven suport al govern 

republicà i els que n’estaven totalment en contra i per això s’aixecaven contra aquest. A Sant 

Jaume de Llierca, principalment, predominaven els republicans. Aquest fet es veié reflectit en 

el dia a dia ja que les noies de “dretes” tenien enveja de les altres pel simple fet que cap noi les 

treia a ballar per la seva condició ideològica. Moltes famílies patien per la sort dels seus fills, 

pares, homes que es veieren obligats a anar al front i no sabien si els tornarien a veure. Alguns 

joves, com en Pep, decidiren desertar per evitar anar a la guerra. Altres, en canvi, com en 

Ramon veieren l’Espanya nacional com la salvació. 

 

La fàbrica, considerada el motor del poble,  quedà pràcticament inutilitzable a causa de la 

guerra ja que se’n cremà una part. Això provocà que els seus treballadors perdessin la feina i  

es quedessin sense els recursos necessaris per sobreviure ja del tot precaris durant la guerra ja 
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que la gana era la companya de la majoria del poble. El fet és que... no hem pogut mai viure 

humanament? No hem sigut capaços de mantenir allò que tanta rendibilitat proporcionava?  

Cal fer menció que en l’àmbit educatiu, l’escola de monges acabà desapareixent ja que en 

aquells temps tot el que tenia una certa relació amb l’església no era ben vist. En acabar la 

guerra s’imposà un model educatiu basat en els principis del Movimiento Nacional i el castellà 

passà a ser la llengua de l’ensenyament. 

Mentre hi hagi vida, hi haurà esperança. Gràcies a aquelles persones del poble que acolliren els 

refugiats que provenien de diversos racons d’Espanya, aquests van poder tenir una nova 

oportunitat. Cal destacar el fet que  Sant Jaume de Llierca, tot i ser un diminut poble, tingué un 

gran nombre de refugiats, de diferents edats i procedència, però no cal oblidar les dificultats 

que hagué de superar l’Ajuntament a mesura que avançava la guerra per donar resposta a 

l’allau de gent que havia d’atendre.  

Un cop la guerra havia arribat a la seva fi, no acabà el malson iniciat feia tres anys sinó que en 

començà un de molt llarg i dolorós que durà 40 anys i que tallà de soca-rel les llibertats de tot 

un poble. Tothom que pensava diferent dels guanyadors veié com aquest fet tan senzill no era 

possible. Alguns, per garantir continuar vivint, es veieren obligats a exiliar-se i dir adéu per 

sempre més a la seva terra. Altres pagaren amb penes de presó i amb la mort el seu fet 

diferencial i fins i tot l’horror nazi segà la vida d’un conciutadà. Les denúncies i la repressió van 

ser el plat de cada dia. 

 

Però...de sota un riu de runa renaixia l’essència d’un poble. I el riu, finalment, tornà a ser vida. 

Sant Jaume recuperà el seu color, la seva vida. 
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