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CONTRA L’OBLIT 

 

Sant Jaume de Llierca en temps de la 
Guerra Civil 

Mireia Coma Torné 

Dirigit per dolors casas 



OBJECTIUS 

 Conèixer aquesta etapa històrica amb les 
paraules dels darrers supervivents.  

 Vivències i records dels últims testimonis que he 
pogut localitzar a Sant Jaume de Llierca.  

 Saber com era la vida al poble.  

 



ESTRUCTURA 

 Tres parts:  

1. Contextualització de la Guerra 
Civil espanyola i la Guerra Civil a 
la Garrotxa. 

2. Aspectes investigats a través 
dels testimonis i dels diferents 
arxius. 

3. Annex: documents consultats.  



LA GUERRA CIVIL A SANT 
JAUME DE LLIERCA 



CANVI DE NOM 

 Canvi de nom promogut per Tomàs Coderch.  

 Palau de Montagut.  

 Sant Jaume de Llierca (1930). 

 Poble de Llierca (1936). 

 Definitivament el 1939: Sant Jaume de Llierca. 

 



 Llibre d’actes: buit des del 5 de 
juliol fins al 14 d’octubre del 
1936.  

 Activitats quotidianes habituals.  

 Eufòria: es veien vencedors de 
la guerra.  

ELS PRIMERS DIES DE LA GUERRA 



REPRESSIÓ REPUBLICANA 

 EL COMITÈ I L’AJUNTAMENT:  

- Desconcert i arraconament dels membres de 
l’ajuntament i creació del Comitè (POUM) 

- Octubre 1936  Dissolució del comitè i 
constitució del nou ajuntament revolucionari.  

- Molts membres del govern municipal foren els 
dirigents del comitè de Milícies Antifeixistes.  



 MOSSÈN JOAQUIM BONET 

- Primera víctima de la repressió republicana.  

- Acusat de tenir amagada una pistola sota la 
campana.  

- Recorre tot el poble lligat (superioritat).  

 



 L’ESGLÉSIA 

- Crema de tots els sants, arxiu parroquials i altar 
major.  

- Es destrossà el campanar.  

- Magatzem on es guardaven motors d’avions, 
armes i municions.  

 

 

 

 



 ELS FETS DEL 12 D’OCTUBRE 

- Dos cotxes del Comitè Antifeixista d’Olot. 

- Demanaren ajuda als comitès forans.  

- Josep Torrent anà fins a Argelaguer: trucà a les 
forces d’ordre públic de la República. 

- 12 presoners  Sentència: Pena de sis mesos i 
desterrats del poble. 



 Publicitat bèl·lica: s’allista 
voluntàriament. 

 Camp de concentració: 3 mesos. 

 Càstig de guerra.  

 Fi de la carrera militar després 
d’haver aconseguit la llicència: 8 
anys. 

 Matar per salvar-se. 

 

EL FRONT: EL NOI DAN 

 



 Desertar per evitar anar a la guerra.  

 Sant Llorenç de Cerdans: familiars a l’altra banda 
de la frontera.  

 Tornada al poble: rebuda no agradable per ser 
fidel a la República.  

 

 

 

 

 

RETIRADA I EXILI: PEP DOMÈNECH 



 Irun: Espanya Nacional. 

 Avalat per J. Surribas que s’exilià arran dels fets 
d’octubre.  

 Fàbrica on construïen material de guerra: bombes 
de morter.  

L’ESPANYA NACIONAL: RAMON 



 Inconsciència.  

 Cartilles de racionament.  

 Anada a França per garantir la 
supervivència  Anneta: d’Oix a la 
Manera.  

 Contraban. 

 Balls. 

VIDA QUOTIDIANA 



 Important en la història tèxtil catalana. 

 Motor del poble. 

 Volen la torre i cremaren part de la fàbrica 

Retirada dels republicans.  

 Material de guerra, pólvora…  

 

LA FÀBRICA 



 Dues escoles:  

- Monges: Germanes Terciàries Regulars de la Verge 
del Carme Àngela Brutau. 

- Municipal: Sr. Isidre Carcassona i Sra. Maria Anticó 

 

L’ESCOLA 



 Durant la guerra: antic convent  Nens i nenes junts. 

 Mestres: Margarita Juanola i Sisquet de Can Palomer. 

 Instauració franquisme: castellà  Els canvis que es 
veuen al Llibre de Visita.   

 Separació de l’alumnat  “Cara al sol”.  

 



ELS REFUGIATS 

 Guerra Civil provocà l’arribada de molta gent 
refugiada: 

- Por als feixistes. 

- Por a perdre la llibertat.  

- Activitats polítiques realitzades.  

 

 

 

 

 

 L’ajuntament se n’hagué de 
fer càrrec. 

 



 PROCEDÈNCIA 

- Desembre 1936 

 

 

Burgos (4) 

Astúries (2) 

Valladolid (1) 

Palencia (3) 

Zamora (1) 

Oviedo (1) 

Guadalajara (1) 

Navarra (1) 

Santander (1) 

Madrid (11) 

Orense (2) 

- Febrer 1937 

 

 

Burgos (5) 
Orense (2) 
Palencia (3) 
Zamora (3) 
Oviedo (1) 
Jaén (1) 
Guadalajara (1) 
Santander (2) 
Navarra (1) 
Guipúscoa (5) 
Valladolid (1) 
Málaga (36) 
Madrid (15) 
Badajoz (1) 
Sevilla (4) 
Bilbao (10) 
Vizcaya (2) 
Logroño (1) 
Vitoria (1) 
Girona (2) 
Astúries (7) 
Osca (7) 
Còrdova (1) 

Burgos (4) 

Astúries (2) 

Valladolid (1) 

Palencia (3) 

Zamora (1) 

Oviedo (1) 

Guadalajara (1) 

Navarra (1) 

Santander (1) 

Madrid (11) 

Orense (2) 

Málaga (39) 

Cádiz (3) 
- Abril 1938 

 

 



 EDAT I OFICI DELS REFUGIATS: 

- Franja d’edat predominant: 15 – 16 anys 
(primers en ésser evacuats). 

- Estudiants. 

- Molts nuclis familiars tenen com a cap la dona.  

Menors 

Majors 



 COSTOS ECONÒMICS:  

- Augment del nombre de refugiats  Agreuja 
l’economia i es fa evident l’escassetat d’aliments.  
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 ALLOTJAMENT: 

- Edificis confiscats per les noves autoritats: rectoria i 
torre de la fàbrica. 

- Cases on hi havia un desertor.  

- Famílies de més nivell econòmic  obligades a 
acollir-ne.  

 

 



 Anneta de Can Roca: “La pujada del costat de 
casa semblava un ramat d’ovelles descontrolades 
a causa de la multitud de persones que fugien”.  

 Maria Rosa: “Havia fet jaç al damunt de la palla 
per poder-se refer del cansament”.  

RETIRADA REPUBLICANA  



ENTRADA NACIONALS 

 Teresa:  S’amagà a les corts de les vaques i duien 
un broc a la boca perquè no xisclessin. 

 Rosa de Ca la Manela:  Els tirà mitjons des del 
seu balcó per “haver-la salvat de les mans 
d’aquells rojos”. 

 

“Ya no somos los rojos, somos los 
de blanco. ¡Aquí estamos!” 



 EXILI 

- Veïns implicats en la causa republicana s’exilien 
per evitar repressions: integrants comitè. 

 

 CAMPS NAZIS 

- Joan Vergés Claperols s’exilià però fou fet 
presoner pels alemanys.  

 

 

REPRESSIÓ FRANQUISTA 



 PENES DE PRESÓ 

- 12 empresonats. 

- Un dels pobles més castigats de la comarca. 

- Un executat a mort  Josep Pararols, xofer del 
comitè.  

 

 DEPURACIONS 

- Eliminació dels membres considerats perillosos, 
no favorables al nou règim.  

- Tres depuracions: secretari, aguatzil, sereno.  



 CASAL REPUBLICÀ CATALÀ 

- Construït per la gent del poble (1934). 

- Promogut per Josep Surribas  Subministrà 
ciment gratuïtament. 

- Després de la guerra va ser declarat bé de 
significació marxista i fou confiscat.  

- Fou un dels últims 

    casals retornats.  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS 

 Dues respostes: emoció i temor.  

 Unió del poble en el fets d’octubre.  

 Solidaritat envers els refugiats.  

 Canvis en els noms dels carrers.  

 Després de redactar aquest projecte impregnat 
de temors, il·lusions i desitjos però sobretot de 
realitat dels entrevistats el meu principal objectiu 
s’ha complert: la batalla contra l’oblit.  

 

 


