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INTRODUCCIÓ
El meu germà Jordi fa quatre anys que va realitzar el Treball de Recerca
sobre “Els Procediments Sumaríssims d’Urgència durant el primer franquisme”.
També tractà el “Procediment Sumaríssim d’Urgència nº2070” contra el meu
besavi, en Miquel Espigulé i Plana. El seu treball fou de caire jurídic, i en les
conclusions va deixar clar que la vida a la presó, del nostre besavi, seria motiu
d’un altre treball.
Jo, en un primer moment, volia fer el Treball de Recerca sobre la “Ley de
Responsabilidades Políticas”, del 9 de febrer de 1939. El meu interès per
aquesta llei era perquè la meva rebesàvia, Maria Plana i Ros, fou inculpada el
30 de novembre de 1939, segons aquesta normativa. A més, el fet que
disposava del seu procediment va reconfortar la meva intenció. No obstant, la
dificultat que vaig tenir per trobar altres fonts d’informació relacionades amb
aquesta llei, va fer-me pensar en la possibilitat de realitzar un altre treball. Va
ser en aquest moment que vaig recordar que el meu germà havia deixat en el
seu Treball de Recerca una porta oberta.
Conscient que el meu pare, Miquel Espigulé i Serrat, conservava la
correspondència del meu besavi a la presó, vaig començar a ordenar totes les
seves cartes. D’aquesta manera, he aconseguit reconstruir la vida del meu
besavi durant aquella etapa a la presó; deixant constància de les dificultats amb
què va viure, dels seus sentiments i del patiment dels seus familiars.
M’agradaria esmentar que un cop ordenada la correspondència, tenia
dues maneres d’explicar la vida d’en Miquel Espigulé i Plana. Hi havia la
possibilitat d’explicar-la per temes (cartes sobre el menjar, sobre la roba, sobre
el patiment, sobre la incomunicació amb l’exterior...), però vaig optar per fer-ho
de manera cronològica. En aquest sentit m’agradaria constatar les dificultats
que em vaig trobar a l’hora de situar moltes de les seves cartes, ja que no
tenien data i les vaig haver de relacionar en un període determinat, a partir del
seu context.
Per contextualitzar el treball, he començat fent un estudi sobre el poble
on vivia el meu besavi, Montagut de Fluvià. En aquest capítol del treball he
diferenciat la situació de Montagut abans, durant i després de la Guerra Civil,
destacant aspectes geogràfics, demogràfics, polítics, econòmics i socials del
poble.
Abans de començar amb el tema central del treball, que és la vida del
meu besavi, he investigat sobre la Presó Seminari de Girona (ja que és el lloc
on va passar els últims mesos de la seva vida) a partir d’una conversa
mantinguda amb el professor d’Història Contemporània de la Universitat de
Girona, i autor de diversos articles i llibres sobre la Guerra Civil a Girona, el Sr.
Josep Clara. Durant el període de realització d’aquest treball he visitat els
diferents espais de memòria de Girona que s’hi mencionen: el Seminari, els
carrers per on eren traslladats els presos per anar al Consell de Guerra, el
cementiri, la fossa comuna... El treball també s’acompanya de fotografies que
vaig fer durant aquestes visites.
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1. MONTAGUT DE FLUVIÀ
1.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El municipi de Montagut i Oix, que neix de la incorporació del poble d’Oix
al poble de Montagut de Fluvià a l’any 1972 , es troba situat al nord–est de la
ciutat d’Olot, la capital de la comarca de la Garrotxa. El municipi està envoltat
pel Comanegra, França i els antics municipis de Beget (Camprodon) i
Bassegoda (Albanyà), al nord; per Sales de Llierca, al nord-est; per Tortellà i
Argelaguer, a l’est; per Sant Jaume de Llierca i Begudà (Sant Joan les Fonts),
al sud; i per Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya, a
l’oest.
A Montagut hi trobem una geografia muntanyosa, plena de paisatges i
grans boscos, així com zones planeres amb gran quantitat de conreus. També
cal destacar el pas del riu Fluvià pel municipi.

1.2. DEMOGRAFIA
Tal i com s’ha explicat anteriorment, a dintre d’aquest municipi de
Montagut i Oix trobem el poble de Montagut, que sempre ha estat un poble
amb baixa població. L’evolució demogràfica de Montagut des del 1553 fins el
2006 és la següent:1
Any Habitants
1553
234
1718
504
1787
828
1888
1307
1910
1336
1933
1230
1936
1137
1940
1027
1950
950
1960
869
1968
782
1971
828
1976
744
1981
681
1986
683
1991
651
1996
655
2000
676
2005
735
2006
762
1

Dades obtingudes del llibre Arrels i Llavors de Montagut i Oix, p. 18.
Consultat el Registre Civil a l’Ajuntament de Montagut s’ha comprovat que actualment el cens
d’habitants entre Montagut i Oix es fa de manera conjunta, per tant és difícil dir amb exactitud
quants habitants hi ha al poble de Montagut.
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1.3. ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Abans de la Guerra Civil l’activitat econòmica de Montagut es basava
principalment en l’agricultura i la ramaderia. Tot i així, també hi havia una forta
ocupació en l’activitat forestal (col·loquialment coneguda com “anar a bosc”) i
d’artesans.
A mitjans de segle XX, el descobriment del gas butà i l’electricitat va
provocar la migració de moltes persones de Montagut cap a la ciutat, ja que
d’aquesta manera aconseguien millors condicions de vida que no pas vivint al
camp. No obstant, Montagut també tenia activitat industrial. Davant de la
cinglera de Castellfollit, just per on passa el riu Fluvià, hi havia una fàbrica tèxtil,
Montagut Fabril, S.C., que produïa fil. Hi treballaven majoritàriament dones, ja
que els homes tendien a dedicar-se a les activitats que he anomenat
anteriorment.
Montagut Fabril, S.C. durant els anys de la Guerra Civil va tenir
problemes de funcionament, causats per una falta de finançament, també per
l’atur forçós que va provocar que moltes indústries es convertissin en
cooperatives. Per aquest motiu, l’Ajuntament, tal i com consta a la pàgina 95
del llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.22, el dia 8 d’octubre de
1936, “En vista de la precària situació financera en la qual treballa la fàbrica
Montagut Fabril, S.C. s’acorda fer-li una aportació de quinze mil pessetes en
metàl·lic per a què pugui continuar el treball i no s’incrementi l’atur forçós.” I
segons consta en el mateix llibre d’Actes núm.22, pàgina 95, el dia 24 de
novembre de 1936 “s’acorda fer una nova aportació de sis mil pessetes a la
fàbrica Montagut Fabril, S.C. amb el fi de que pugui anar funcionant i atendre a
llurs obligacions.”
L’Ajuntament de Montagut va aportar aquests diners a Montagut Fabril,
S.C. pensant en el gran nombre de persones de Montagut de Fluvià que
perdrien la seva feina si la fàbrica tancava.

Vista general del poble de Montagut de Fluvià, possiblement dels anys 30. Targeta postal Olot – 17 de
Arqués.
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1.4. ELECCIONS MUNICIPALS DEL 16 DE FEBRER DE 1936
Segons consta al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.22 que
va de l’any 1930 al 1937, pàgina 83 , el dia 16 de febrer de 1936, es van dur a
terme les últimes eleccions municipals abans de la Guerra Civil. Els resultats,
ens els quals no hi figuren les afiliacions polítiques, van ser els següents:
Alcalde-President: Josep Maria Bernad.
Consellers: Joan Aumatell.
Miquel Sala.
Esteve Agustí.
En el “Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y
arciprestazgos de la diócesis de Gerona con motivo del movimiento nacional de
18 de julio de 1936”, pàg. 3, consta que: “El resultado de las elecciones fue
adverso a las derechas por más de la mitad de votos. Existía ya entonces el
Centro Republicano que mejor podía llamarse revolucionario. Su
preponderancia arrastraba más de la mitad del pueblo.”

1.5. SITUACIÓ QUE VA VIURE MONTAGUT DE FLUVIÀ EN ESCLATAR LA
GUERRA
1.5.1. Comitès de Milícies Antifeixistes
La revolució del juliol de 1939 va comportar la creació de nous poders
locals al marge dels ajuntaments. Aquests nous poders van ser els Comitès
locals de Milícies Antifeixistes, creats a proposta del president Companys. Molt
poca cosa se sap sobre aquests comitès ja que no existien actes ni gaires
documents sobre les seves estructures2. A més, cal tenir en compte que
durant el període que van funcionar (del 20 de juliol al 16 d’octubre de 1936)
pràcticament no hi havia premsa escrita. No obstant, és sabut que foren
integrats, en la majoria de les ciutats de Catalunya, per dos representants de
cadascun dels partits d’esquerra i dels sindicats que hi havia a la ciutat.
La creació dels Comitès de Milícies Antifeixistes significà una nova
situació política, així com una duplicitat de poders, ja que a més dels comitès hi
havia els ajuntaments. Al cap de pocs dies de la seva creació, l’organització
interna del Comitè s’estructurà en comitès de diferents branques. D’aquesta
manera es formà el Comitè de Defensa, que principalment tenia la funció del
control de l’ordre públic i de les carreteres d’accés a les ciutats, el Comitè
d’Indústria, el Comitè d’Espectacles, el Comitè de Proveïments, el Comitè
de la Construcció i el Comitè d’Hisenda.

2

A l’Arxiu Municipal de Montagut no hi ha cap documentació sobre els Comitès de Milícies
Antifeixistes. Tampoc s’ha localitzat cap informació en el llibre La Catalunya Antifeixista de
Josep Antoni POZO GONZÁLEZ, p.236 i 237.
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Pel que fa a l’acció del Comitè, les primeres mesures que adoptà foren,
sens dubte, les d’ordre públic i l’establiment de controls a les carreteres i a la
ciutat, amb patrulles de milicians armats, que ja circulaven des del mateix 20 de
juliol. En cas d’haver de sortir de la ciutat, el Comitè subministrava passis,
mecanografiats primer, i posteriorment impresos. En general, el Comitè
reglamentà, mitjançant les autoritats individuals, la majoria d’activitats de la vida
pública. Però, ben aviat començaren els escorcolls, els registres i les
incautacions als domicilis de la gent de dretes. Sovint amb l’excusa de buscar
armes amagades, el registre solia comportar la destrucció d’objectes religiosos
dels particulars i la incautació de diners i d’objectes de valor.
Després de l’entrada dels partits i dels sindicats obrers al Govern de la
Generalitat, el 27 de setembre de 1936, i de la dissolució del Comitè Central de
Milícies, l’1 d’octubre, es reorganitzà de nou el poder local. En els decrets de la
Conselleria de Seguretat Interior, dels dies 9 i 12 d’octubre del mateix mes,
s’establia la dissolució de tots els Comitès locals de Milícies i la constitució dels
nous ajuntaments, d’acord amb la correlació de forces que hi havia al Consell
Executiu de la Generalitat. Els partits i els sindicats havien, doncs, de nomenar
la seva representació als ajuntaments. La normativa es féu pública els dies 13 i
14 d’octubre. 3
1.5.2. Crema de l’església parroquial de Sant Pere de Montagut
Segons consta en la Causa General de Montagut realitzada l’any 1941,
pàgina 13, el dia 25 de juliol de 1936 “fue incendiada la iglesia parroquial,
quemándose todas las imágenes que contenían, las ropas y ornamentos de
oficios con los muebles en que se hallaban depositadas estas: y salvándose del
incendio el edificio, que, debido a sus voluntades resistió impasible unos
cuadros alegóricos a la vida y otros religiosos a San Pedro; pintura de mucho
valor pictórico que fue retirada antes de pegar fuego, por los vecinos del pueblo
que, no obstante, no pudieron evitar que fuera incendiado todo lo demás,
excepto los utensilios de culto, como cálices, patenas, custodias, etc. Que
fueron también retirados a tiempo y depositados en la casa ayuntamiento.
En días sucesivos fueron quemadas también las imágenes, ropas y
ornamentos de culto de las capillas, situadas dentro del termino municipal, de
San Sebastián, San Eudaldo, la Devesa y la de Nuestra Señora del Cos […]
salvándose casi todos los objetos de cultos que fueron retirados
preventivamente por los incendiarios y depositados en la casa ayuntamiento.”
Segons el “Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y
arciprestazgos de la diócesis de Gerona con motivo del movimiento nacional de
18 de julio de 1936”, pàg.12 i 13, “En esta parroquia existen cuatro santuarios o
ermitas: La Virgen del Cos, La Virgen de la Davesa, San Eudaldo y San
Sebastián. Todos fueron mutilados y quemados. El cálculo de sus daños
asciende a 25.000 pts. […]. La Iglesia parroquial fue, saqueada, quemada y
notablemente mutilada en su parte exterior, puesto que la dejaron colgada, sin
fundamentos, sin escaleras, para subir en ella y sin sacristía que era en la parte
3

J.PUJIULA, La Guerra Civil a Olot (1936 - 1939), p.17 – 33.
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exterior. Fue destinada para depósito de granos, carbón, etc. Más tarde,
también fue destinada para cárcel de los prisioneros que se llevaban los rojos
en su retirada.”
Consultats els llibres d’Actes de l’Ajuntament de Montagut no s’ha trobat
cap informació que parli de la crema de l’església ni tampoc dels béns que
varen ser salvats i, en principi, dipositats a l’ajuntament.
El meu pare, Miquel Espigulé i Serrat, em comenta que el meu avi li
havia explicat que en Miquel Espigulé i Plana havia anat a treure de l’església
calzes i altres objectes de culte; i que els havia anat a enterrar a l’hort de ca
l’Espigulé de Montagut, evitant d’aquesta manera la seva destrucció o
desaparició. Aquests objectes, acabada la guerra, es van continuar fent servir
en les pràctiques religioses.
La Dolors Juanola i Plana recorda el dia que van cremar l’església:
“Teníem la porta oberta de casa i en va venir un que no era de Montagut i
ensenyant-nos la culata de l’escopeta va dir – aquesta porta tancada!. No crec
que ningú de Montagut cremés l’església.

1.5.3. Incautacions
Després d’haver buscat a l’Ajuntament de Montagut no s’ha trobat cap
document que parli d’incautacions. Tot i així, el 7 de març de 1937, es demana
a l’Ajuntament de Montagut de Fluvià que deixi unes terres públiques als
pagesos perquè les cultivin i, d’aquesta manera, ajudin a tenir més aliments per
menjar i a passar les penúries de la guerra.

1.6. ALCALDIA DURANT LA GUERRA
Durant la Guerra Civil hi van haver 5 eleccions municipals a Montagut de
Fluvià. Unes eleccions al 1936, tres més al 1937 i les darreres al 1938. No ens
ha d’estranyar, tenint en compte els moments que es vivien. A vegades l’equip
municipal havia de dimitir per pressions, o bé perquè s’havia d’incorporar al
front. Relació de la formació dels 5 ajuntaments:
1a) Segons consta al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.22,
pàgina 93, el dia 17 d’octubre de 1936 es van dur a terme les primeres
eleccions municipals durant la guerra.
1r. Alcalde: Josep M. Bernad (Esquerra Republicana de Catalunya).
2n. Alcalde: Josep Ayats Roca (Confederació Nacional del Treball).
3r. Alcalde: Josep Bosch Plana (Unió de Rebassaires).
1r. Conseller: Jaume Sala Guix (Confederació Nacional del Treball).
2n. Conseller: Isidre Roca Vila (Confederació Nacional del Treball).
3r. Conseller: Miquel Sala Coma (Partit Obrer d’Unificació Marxista).
4t. Conseller: Francesc Palomeras Balat (Esquerra Republicana de Catalunya).
6

2a) Segons consta al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.22,
pàgina 96, el dia 12 de febrer de 1937 es van dur a terme les segones
eleccions municipals durant la guerra.
1r. Alcalde: Pere Roura Casamitjana (Centre d’Unió Republicana Democràtica).
2n. Alcalde: Miquel Espigulé Plana (Unió General de Treballadors).
3r. Alcalde: Joan Costa Ayats (Confederació Nacional del Treball).
1r. Conseller i caixer: Esteve Coma Palomeras (Sindicat Agrícola).
2n. Conseller: Pere Grabulosa Garriga (Confederació Nacional del Treball).
3r. Conseller: Ramon Pujals Arbell (Centre d’Unió Republicana Democràtica).
4t. Conseller: Antoni Mach Torrent (Confederació Nacional del Treball).
3a) Segons consta al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.22,
pàgina 100, el dia 22 de juliol de 1937 es van dur a terme les terceres eleccions
municipals durant la guerra.
1r. Alcalde: Teodor Balaguer Rodoreda (Unió General de Treballadors).
2n. Alcalde: Jaume Sala Guix (Esquerra Republicana de Catalunya).
3r. Alcalde: Joan Badosa Rigart (Esquerra Republicana de Catalunya).
1r. Conseller: Pere Grabulosa Garriga (Confederació Nacional del Treball).
2n. Conseller: Isidre Roca Vila (Confederació Nacional del Treball).
3r. Conseller: Josep Serra Campsulinas (Esquerra Republicana de Catalunya).
4t. Conseller: Antoni Mach Torrent (Confederació Nacional del Treball).
5è. Conseller: Miquel Espigulé Plana (Unió General de Treballadors).
6è. Conseller: Miquel Sala Coma (Sindicat Agrícola).
4a) Segons consta al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.23,
pàgina 4, el dia 16 de novembre de 1937 es van dur a terme les quartes
eleccions municipals durant la guerra. No hi consten les afiliacions polítiques.
1r. Alcalde: Jaume Sala Guix.
2n. Alcalde: Jordi Rongil Gil.
3r. Alcalde: Enric Pujals Palomeras.
1r. Conseller: Nicolau Vilà Roura.
2n. Conseller: Joan Qué Santaló.
3r. Conseller: Josep Serra Campsulines.
4t. Conseller: Ramon Omatell Argelers.
5a) Segons consta al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Montagut núm.23
pàgina 9, el dia 24 de juliol de 1938 es van dur a terme les cinquenes eleccions
municipals durant la guerra.
1r. Alcalde: Ramon Grifell Vila (Esquerra Republicana de Catalunya).
2n. Alcalde: Joan Badosa Rigart (Unió General de Treballadors).
3r. Alcalde: Isidre Roca Vila (Confederació Nacional del Treball).
1r. Conseller: Joan Omatell Pineda (Esquerra Republicana de Catalunya).
2n. Conseller: Josep Vinyet Pujals (Sindicat Agrícola).
7

3r. Conseller: Teodor Balaguer Rodoreda (Unió General de Treballadors).
4t. Conseller: Joan Qué Santaló (Sindicat Agrícola).

1.7. REPRESSIÓ REPUBLICANA
A Montagut de Fluvià, com a molts altres pobles, després de
l’aixecament militar del juliol de 1936 i durant els primers mesos de la guerra,
es va produir una forta repressió contra els enemics de la República, és a dir,
contra les forces de dretes i contra l’Església.
Aquesta repressió va provocar la mort de dos veïns del poble durant els
primers mesos de la guerra, Mn. Vicenç Martinoles, rector de Montagut i Simó
Sala Bonet4. Però cal comentar també l’assassinat de Mn. Joan Costa
Claperols, que era rector de Llambilles i s’havia refugiat a Montagut d’on era
natural.
La repressió republicana s’exercí de forma brutal en els anomenats
“consells de cuneta” o “passeig”, sense cap mena de judici llevat d’algun cas
aïllat.5

1.8. MORTS AL FRONT
L’índex de morts al front de Montagut, amb un 21’10 ‰, és un dels més
alts de la comarca. Van morir exactament 21 persones.
No consta que cap ciutadà de Montagut de Fluvià morís en camps de
concentració nazis. En canvi, en altres poblacions de la comarca sí que n’hi
varen haver: a Begudà (tres persones mortes a Mauthausen), a Bassegoda
,avui adscrit a Albanyà (una persona morta a Mauthausen), a Besalú (una
persona morta a Mauthausen), a Oix (una persona morta a Mauthausen), a
Olot (dues persones mortes; una a Johangeorgennstad i l’altra a Mauthausen),
a Sant Ferriol (una persona morta a Mauthausen), a Sant Jaume de Llierca

4
5

Simó Sala Bonet era un obrer tèxtil que vivia al barri de Fluvià.
J. PUJIULA, Els morts per la Guerra Civil a la Garrotxa (1936-1945), p. 127.
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(una persona morta a Mauthausen), a Santa Pau (una persona morta a
Mauthausen) i a Tortellà (dues persones mortes a Mauthausen).

Al front, morí una persona molt important per en Miquel Espigulé i Plana,
el seu cunyat Josep Subirós i Roura, que tenia 40 anys. La seva mort no
apareix entre les anteriors perquè era de Sales de Llierca. Deixo constància
d’una de les cartes que Josep Subirós va enviar a Miquel Espigulé mentre
lluitava al front.
“14 de mayo de 1938.
Muy apreciado cuñado: Salud te deseo como la mía es buena por ahora.
Te mando estas cuatro rayas por decirle que hoy hace dos días que estoy aquí
en el frente o sea en primeras líneas, pero estoy bien porque por ahora hay
tranquilidad de cañonazos. Si que oigo algunos bastante cerca nuestro, pero
paciencia. Todos los que oigo pasar es que no me han tocado.
Cuando estaba en Campdevánol también te escribí, no se si lo habrás recibido.
Yo aunque tu me hayas escrito no lo recibiré seguramente, porqué me han
hecho cambiar algunas veces de sitio.”
També van morir, al front, dos cosins d’en Miquel Espigulé; en Joan
Plana i Fàbrega (23 anys) i el seu germà Jaume (20 anys), tots dos de Sant
Jaume de Llierca. Aquests, però, lluitaven al bàndol franquista.

9

1.9. EL PAPER MONEDA DE L’AJUNTAMENT DE MONTAGUT DE FLUVIÀ
DURANT LA GUERRA CIVIL
L’ inici de la Guerra Civil representà un fort trasbals per al funcionament
normal de l’economia catalana, que va capgirar el sistema de canvi monetari
vigent. Fins llavors en tot el territori de la República espanyola eren en curs
legal, a més dels bitllets del temps de la monarquia, les monedes d’argent de
cinc pessetes (els duros), les de dues pessetes, les d’una pesseta i les de 50
cèntims. També hi havia monedes de níquel amb valor de 25 cèntims i les de
coure de 10 i 5 cèntims, anomenades popularment xavalla. El fet de mantenir
en curs monedes encunyades amb metalls preuats (argent, coure...) va
provocar que molts particulars optessin, a partir de les primeres setmanes del
conflicte, per atresorar les monedes d’argent en curs. Les indústries de guerra
acapararen monedes de coure, però s’arribà al punt que el Govern de la
República atresorà i retirà de circulació gran part de les monedes que, gràcies
al seu metall, podien servir de garantia en les transaccions comercials i en la
compra d’armament a països estrangers.
Així doncs, amb la desaparició dels valors fraccionats més petits resultava
impossible tornar canvis en les transaccions comercials. Justament aquesta
necessitat de tornar el canvi provocà la proliferació de vals, tiquets, xapes...i
papers creats pels botiguers, cooperatives... Aquests valors eren privatius de
l’establiment o entitat particular que els avalava, però mai eren acceptats per
una altra persona.
Aquest tipus d’intercanvi comportà la progressiva pèrdua de llibertat
comercial, ja que obligava el possessor del val a retornar al mateix establiment
per poder recuperar amb espècies o serveis el seu valor, amenaçant si res no
canviava amb un col·lapse sense precedents de l’activitat econòmica i
comercial.
El conseller d’economia Josep Tarradellas es disposà a posar ordre
mitjançant la creació del paper moneda nacional.
El paper moneda català neix amb el decret del Govern de la Generalitat de
Catalunya del 21 de setembre de 1936. Es va realitzar una emissió de bitllets
per un import de 20 milions de pessetes. Els bitllets eren de 10 pessetes, de 5
pessetes i de 2 pessetes i 50 cèntims. Però aquesta mesura pal·liativa fou
insuficient davant la necessitat urgent de cèntims i xavalla.
Per resoldre la mancança de moneda menuda, el 6 i 9 d’octubre es van
modificar alguns aspectes de la Llei municipal catalana i es va autoritzar els
municipis a organitzar autònomament l’economia, la defensa... entre d’altres
aspectes. Alhora s’ ordenava la dissolució dels comitès.
Des de finals del 1936 i al llarg de 1937, 687 municipis i 33 agregats dels
1.075 municipis catalans van emetre moneda pròpia. Aquest tipus de moneda
era de curs legal obligatori però limitat al mateix terme municipal. Les
corporacions municipals havien de donar compte de les emissions al Govern de
la Generalitat, al Servei Central d’Estadística de Catalunya, que les validava un
10

cop es publicava en el DOGC. Tot i així, la majoria d’ajuntaments no van fer
mai aquest tràmit. És important assenyalar que a moltes poblacions rurals hi
hagué sindicats agrícoles que suplantaren els ajuntaments on van fer moneda.
A Montagut de Fluvià el Sindicat Agrícola va fer tres monedes amb valor
de 10 cèntims, 1 pesseta i 5 pessetes (veure foto) ,no es coneix ni la data
d’emissió ni l’ import total emès, gravades per una sola cara. En aquestes
monedes hi figura la llegenda circular “ Sindicat Agrícola. Muntagut” i el valor de
canvi al centre. El nom del poble està mal escrit en aquestes monedes
(Muntagut).
Per acord municipal del dia 26 d’agost de 1937, l’ Ajuntament de
Montagut de Fluvià crea el seu paper moneda local amb els valors d’1 pesseta,
50 cèntims i 25 cèntims per un import total de 10.000 pessetes (veure foto). Els
bitlles van ser estampats per la impremta Bonet d’Olot i amb un dibuix de
l’artista A. Lagarola, en el qual es veu, al fons de l’anvers , presidit per l’escut
de la població dins d’un oval, un jove camperol amb barretina llaurant un camp
amb una parella de bous. En el dibuix del fons del revers presidit per l’escut de
Catalunya , s’hi veu, sobre el paisatge d’unes fàbriques amb les xemeneies
fumejants i una masia amb els camps llaurats, un soldat de l’exèrcit popular
amb fusell. L’alcalde en el moment de l’emissió era Teodor Balaguer.
Amb els decrets del 8 de gener, del 25 de febrer i de l’11 de maig del
1938, publicats a la Gaceta de la República , es prohibí l’emissió i la circulació
del paper moneda o altres elements monetaris emesos pels organismes
autonòmics o municipals. Les emissions del paper moneda català i dels
municipis foren declarades il·legals i el Govern de la República obligà a
bescanviar-los per la moneda del Banc d’ Espanya. Però al llarg del 1938,
malgrat aquesta prohibició, les monedes “alternatives” no es van retirar i van
seguir circulant amb plena vigència.
A través de les emissions locals de paper moneda podem resseguir el
canvi de nom de les poblacions catalanes durant la Guerra Civil. A la Garrotxa
hi van haver 8 canvis de nom, que són els següents:
1.- Ridaura per Riudaura.
2.- Sant Aniol de Finestres per Finestres.
3.- Sant Feliu de Pallerols per Hostoles.
4.- Sant Jaume de Llierca per Poble de Llierca.
5.- Sant Joan les Fonts (ag. De Begudà) per Les Fonts de Begudà.
6.- Sant Privat d’En Bas per Puigsacalm.
7.- Sant Salvador de Bianya per Hostalets de Capsacosta.
8.- Sant Pau per Pau de Sert.
Montagut de Fluvià no va canviar de nom.
La informació d’aquest apartat es basa en el llibre Catalunya durant la
Guerra Civil dia a dia. Les forces polítiques i sindicals. El Comissariat de
Propaganda i la revista El Brull núm.22.
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1.10. REPRESSIÓ FRANQUISTA
1.10.1. Entrada i control de l’exèrcit franquista sobre Montagut
Segons consta en el llibre d’Actes de Montagut núm.23 , pàgina 16:
“En el pueblo de Montagut de Fluvià, a ocho de Febrero del año mil
novecientos treinta y nueve, personado en esta casa Consistorial el Sr. D. José
Lopo Martínez de la Lama, teniente de infantería, Comandante Militar de esta
plaza, dispone, en virtud de las atribuciones que el cargo que ostenta y le están
conferidas por la Superioridad, lo siguiente: tengo un nombramiento AlcaldePresidente de este ayuntamiento al vecino D. Lorenzo Pineda Solé, propietario
y de esta población.
Para que conste firmo el presente en día de la fecha.”
D’aquesta manera, amb el control de l’exèrcit franquista sobre Montagut,
el tinent d’infanteria Sr. D. José Lopo Martínez de la Lama declara AlcaldePresident D. Lorenzo Pineda Solé per decret.
Tan sols quatre dies més tard, al 12 de febrer de 1939, Don Francisco
Gonzalo Guerra, oficial honorífic del Cos Jurídic Militar, nomena la Comissió
Gestora Provisional de Montagut de Fluvià, formada per les següents persones:
Alcalde-President: D. Felipe Pineda Solé.
Consellers: D. José Planella Pujolar.
D. José Grabulosa Garriga.
D. Gabriel Pagés Masós.
D. José Siqués Badosa.
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Aquesta Comissió Gestora Provisional no va tardar gaire en ser
modificada, i el dia 16 de febrer de 1939 va quedar formada per:
Alcalde-President: D. Narciso de Bolós Llavanera.
Consellers: D. Felipe Pineda Soler.
D. José Planella Pujolar.
D. José Siqués Badosa.
D. José Grabulosa Garriga.
Narciso de Bolós Llavanera, declarat “adicto al Glorioso Movimiento
Nacional” segons el llibre d’actes de l’Ajuntament, va passar a ser el nou
Alcalde-President de Montagut de Fluvià, ocupant el lloc de Felipe Pineda
Soler, que va passar a ser conseller. Gabriel Pagés Masós, que també havia
estat nomenat conseller per la Comissió Gestora Provisional va renunciar al
seu càrrec, al·legant la seva avançada edat, tenia més de 65 anys.
A partir d’aquesta data i fins al 1955, Narciso de Bolós va mantenir el
càrrec d’Alcalde-President de Montagut.

1.10.2. Repressió contra la població
Amb la Comissió Gestora Provisional al poder del poble, els habitants de
Montagut de Fluvià van ser víctimes d’una forta repressió. A continuació faré
referència només a alguns dels acords presos per la Comissió Gestora
Provisional que la varen provocar, ja que això seria motiu d’un altre treball.
En la sessió extraordinària, celebrada el dia 5 de març de 1939, la
Comissió Gestora queda assabentada de la demanda d’informes de vàries
persones del poble. Acte seguit, a proposta de la presidència, s’acorda reparar
l’església parroquial perquè pugui utilitzar-se. També s’acorda la prohibició
d’exportar qualsevol classe d’aliment a l’exterior sense el permís de l’Alcaldia.
“Hacer saber a todo el pueblo que está terminantemente prohibido
exportar ninguna clase de comestibles, incluso aceitunas a moler, sin permiso
de la Alcaldía”.
La Comissió Gestora Provisional va acordar, el dia 16 d’abril de 1939,
destituir el carter del poble per haver format part, abans del 18 de juliol de
1936, de la C.N.T. amb el càrrec de secretari.
Un altre dels acords que va prendre la Comissió Gestora Provisional de
Montagut, així com la de la majoria de pobles, va ser canviar el nom d’alguns
carrers per honorar el Movimiento Nacional. D’aquesta manera decidí per
unanimitat “devolver los nombres antiguos a todas las calles del pueblo,
excepto la Calle Nueva, que seguirá titulándose de Pere Costa, la Calle de
Tortellá, que seguirá titulándose de Baldomero Balat, y la del Arrabal, que se
titulará Calle del G. Queipo del Llano. La Plaza de la Constitución se dirá Plaza
Del General Franco, la Plaza de Vall, se dirá Plaza del General Mola, la Plaza
15

que ha quedado del cementerio: Plaza de los Mártires y la Plaza del otro lado
de la Iglesia, Plaza de José Antonio.”
Alguns habitants de Montagut de Fluvià, entre ells la meva rebesàvia
Maria Plana i Ros, mare de Miquel Espigulé i Plana, també van ser víctimes de
la Llei de Responsabilitats Politiques, dictada el 9 de febrer de 1939 per
Franco.

1.10.3. Morts a causa de la repressió franquista
La repressió franquista [...] assolí a Montagut un dels índexs més alts de
tota la Garrotxa, essent la tercera població més castigada després de
Castellfollit i de Begudà.
En total foren executades 7 persones a Girona, entre elles en Miquel
Espigulé i Plana; i una altra morí per malaltia quan era a la presó. Finalment, hi
hagué també una víctima entre la població civil, l’abril del 1939, a causa de
l’explosió d’una bomba abandonada.6

6

J. PUJIULA, Els morts per la Guerra Civil a la Garrotxa (1936-1945), p. 127.
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2. LA PRESÓ SEMINARI DE GIRONA
Existeix poca informació documentada sobre la presó del seminari de
Girona. S’hauria d’entrevistar les diferents persones que hi van estar
empresonades, però és una tasca molt difícil perquè avui la majoria són mortes
o d’una edat molt avançada. A través de la correspondència del meu besavi
s’aportarà una informació nova sobre com es vivia en aquesta presó.
El professor de història de la UDG, el Sr. Josep Clara, em va facilitar dos
llocs on poder trobar informació escrita: en uns suplements del Punt Diari de
Girona (Personatges de la presó de Girona) i en el llibre Joaquim Danés i
Torras (1888-1960). També em va dir que encara hi ha una persona a Girona ,
el Sr. Isidre Vicens i Cubarsí, que va estar reclòs a la Presó Seminari de
Girona.

2.1. PERSONATGES DE LA PRESÓ DE GIRONA (SUPLEMENTS DEL
PUNT DIARI)
El periodista Sr. Antoni Crosa Mauri va escriure, en el suplement del
Punt Diari a l’any 1980, sota la signatura de L’Espurna, quatre capítols
anomenats Personatges de la presó de Girona, a partir dels quals es pot
esbrinar com era la vida en aquesta presó.
S’adjunten els quatre suplements íntegres a l’annex A, però donada la
seva importància i per contextualitzar el treball durant l’època que el meu
besavi va estar a la presó, en faig ressenya:


La presó de Girona en acabar-se la guerra civil s’habilità al Seminari.
Havíem arribat a ésser 3.000 (exactament 2999 el dia que n’hi hagué més);
els passadissos, les cel·les, les escales, tot era ple. A cada petita cambra
del Preventori, construïdes per allotjar-hi un estudiant de capellà, amb un llit,
una cadira de balca i un penjador, s’hi havien entaforat divuit presos polítics
(així se’ls anomenava, puix els comuns o “xoriços” feien vida a part).
L’edifici era dividit en departaments que tenien noms evocadors: la
Biblioteca, la Presó, el Preventori, l’Església, la Nevera; en aquest últim,
darrera reixes immenses hi havia els condemnats a mort, els pobres que
formarien part, a les matinades fosques, de la “picada” a les parets del
cementiri.



Els metges empresonats continuaven exercint de metge a dins la presó amb
uns mitjans mèdics pràcticament inexistents. El doctor Danés (Joaquim
Danés i Torras) era un operador excepcional, car amb els medis
rudimentaris d’una infermeria on només s’hi trobaven aspirines, ell havia
salvat vides practicant difícils intervencions com empiemes pleurals, etc. Un
bisturí, uns manyocs de cotó, agulla catgut i les seves mans feien la feina
perfecte.
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Els presos formàvem amb fileres, tenint a l’esquerra, separades, les dones,
ja que diumenge la missa es deia al pati per a ambdós sexes, i no vulgueu
pensar les migrades en tenir-les tan a la vora!



Tota la burocràcia, treballs d’oficina, recepció de roba i paquets de menjar
(quan no s’estava incomunicat) ho portaven els mateixos presos, controlats
això sí, per funcionaris que devien témer que dins el cabàs familiar no
s’entressin llimes, ganivets o altres estris més contundents.



El que procuràvem era no mostrar mai el cap, darrera les finestres
enreixades que donaven al carrer, ni de dies ni de nits, ja que els soldats
que hi feien guàrdia a tot l’entorn t’haurien caçat com un conill.
Recordo un company que l’havien cridat per sortir en llibertat i estava al
darrer pis de la biblioteca, a més de 25 metres d’alçada del carrer. Content
de la bona nova volgué pentinar-se i recolzar el trosset de mirall al pedrís de
la finestra. Des de baix del carrer el seu cap no podia veure’s més de dos
centímetres, però aquell soldat devia ser un tirador d’elit, ja que el van
encalçar, matant-lo a l’acte.
Per què els soldats estaven tan a l’aguait d’encertar els presos? Res més
que pel premi que aconseguien: un mes de permís a casa seva i una
esplèndida gratificació monetària. Quan fosquejava, començaven els
soldats amb el crit estrident: “Alerta el uno”, responia el seu veí “alerta el
dos”. Seguien els altres, fins que donant la volta al recinte recomençava el
primer i així tota la santa nit. Només ens deixaven tranquils el Dijous i el
Divendres Sant que estaven obligats a tenir l’arma canó avall, però Dissabte
de Glòria tornava a ressuscitar la cacera. S’havia acabat la veda!



Molts interns seguien classes d’idiomes i matemàtiques, donades pels
mestres també empresonats.



El director de l’ “hotel” fou canviat varies vegades; però ens en tocà un que
va restringir encara més la poca quantitat de menjar; sota el seu manament
augmentaren els dies en que el ranxo estava format per caluixos de col de
tres anys, naps per a les vaques, o bé guixes o llobins (grana dura amb què
antigament se’n feien cortines). Sort dels sacrificis familiars que, treient-s’ho
de la boca, a alguns els enviaven menjar més substanciós.



Els diumenges a la tarda, en els moments d’esplai, es reunien 22 professors
de música que van formar una orquestra per distreure els altres presoners,
executant les millors peces clàssiques o els més recents ballables de
postguerra, mentre el figuerenc Roca, disfressat de pallasso, explicava més
acudits roses que l’actual Eugenio.



Les setmanes, els mesos, anaven escolant-se i s’havia de fer quelcom per
sostreure’s mentalment de la pregona pena de no tenir llibertat. Ara
s’acostuma a dir “es fa això o allò per evasió”, mot que si estàs engarjolat és
un contrasentit emprar-lo. Llavors, els més joves jugaven a basquet o a
“sacó” (frontó); d’altres estudiaven, cantaven al coro... La majoria però
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passàvem les llargues hores de pati asseguts a terra, recolzats a la paret,
fent anells per enviar-les com a record a la família.
El meu besavi va fer un anell per a la seva esposa, que ha arribat fins a les
meves mans.

Anell fet pel meu besavi.

2.2. DIARI DEL DR. JOAQUIM DANÉS I TORRAS A LA PRESÓ DE
GIRONA: DEL 16-IV-1941 AL 22-II-1942
Tot el que el Dr. Danés escriu en aquest diari és un testimoni de gran vàlua i
interès que descriu el seu dia a dia a la presó de Girona. No obstant, només
destacaré aquells aspectes relacionats directament amb aquest treball, que
aporten noves informacions sobre la vida i el funcionament de la presó al
seminari de Girona.


Hi havia servei de barberia a la presó. 16 d’abril de 1941. Dimecres. He anat
gratis a la barberia com cada dimecres i dissabte.



S’organitzaven, entre els interns, brigades de caçadors de tracoma, sarna,
polls, xinxes i rates, destinades a millorar la higiene de la presó.



Es deien moltes misses, es feien exercicis espirituals, confessions (el 10-541 van fer prop de 1.000 confessions), combregacions generals (11 de maig
de 1941. Dia de combregar General. A l’ex-església, els metges i
practicants hem fet dues processons anant a combregar a l’Infermeria i
portant-hi després un Sagrat Cor i el Sr. Bisbe. [...] Després, una segona
missa pels que no han combregat).



Es jugava a Basquet ball, es feien concerts i teatre. Òbviament, els
jugadors, els músics i els actors eren presoners.



21 d’abril de 1941. [...] El metge nou Manuel Alegre i Paraiso diu que ara
només operaran dos dies de cada setmana: els dimarts i dijous. El Dr.
Danés feia operacions de fimosi, llúpies, lipoma d’esquena, fístoles... i, fins i
tot, de dentista.
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2 de maig de 1941. [...] Dades estadístiques carcelàries de Girona del III-41:
Hi hauria en I-III: 2.183 + ingressos 95 = 2.278. Sortides 103. Queden al
final de mes 2.175.



17 de maig de 1941. [...] Des d’ahir el règim que ara ens donaran és: a
dinar, arròs bullit i un ou, a sopar, arròs bullit, i al matí ¼ de litre de llet.



28 de juny de 1941. Aquest matí portaven uns presos a afusellar, i en
essent al cementiri, els han tornat a la presó. Una altra vegada passà així
mateix, però a l’endemà al matí ni afegiren cinc més, a la comitiva del dia
abans, i aquell dia els afusellaven veritablement tots.
El Dr. Danés va explicant, en el seu diari, els afusellaments i a qui
afusellaven, si els coneixia. 15 de setembre de 1941. Avui, després d’un
judici de l’Audiència, n’han entrat dos més a la Nevera, per a tuer; en canvi,
n’han sortit quatre dels que hi havia, entre ells el vell Martí. N’hi queden
dotze dels quals bé serà molt que no arribin varis a afusellats i tot.



22 de setembre de 1941. Per les finestres del Botiquí, a la seva hora,
contemplem a baix al pati el passeig dels dotze que són a la quinta 7,
condemnats a mort, i en espera de la seva commutació de pena o la seva
execució. L’espectacle és depriment i bàrbar (una moral nova de trinca,
d’aquests cristians apòcrifs que ara s’estilen). Em recorda quan la vigília de
festes del Tura anàvem a la plaça de braus, a veure els que en les dues
corrides s’havien de matar!.

2.3. CONVERSA AMB EL SR. ISIDRE VICENS I COVARSÍ
El dia 12 d’octubre de 2012, a un quart de sis de la tarda, vaig a anar a
Girona, a casa del Sr. Isidre Vicens i vam conversar durant més de dues hores
sobre la seva reclusió a la Presó Seminari de Girona.
L’Isidre té 94 anys, però encara conserva plenes facultats mentals. Va
explicar-me anècdotes de la seva vida durant els anys de la guerra i de la
repressió franquista.
L’Isidre va passar-se set anys de la seva vida tancat en centres de
treball i en presons. No obstant, mai va ser interrogat ni jutjat.
Vaig entrar a la Presó Seminari de Girona a principis de maig de 1940.
Quan vaig arribar-hi portava un mes de viatge en tren des d’Andalusia, on havia
estat reclòs en diferents presons. Els funcionaris em van col·locar al costat del
meu germà Josep, que també era presoner. La meva roba i la meva veu feia
tanta pudor que no es podia estar al meu costat; feia pudor, pudor...
7

Amb tota probabilitat es refereix als condemnats a pena de mort que en aquell moment es trobaven a la
cel·la quinta de la planta segona (la Nevera), mateixa cel·la en què va estar empresonat el meu besavi.
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Primer vaig dormir en un passadís, després a l’església de Sant
Martí.Quan vaig a veure-la sé el lloc exacte on dormia, sense manta ni res.
Dormia a terra.
Ens despertava al matí, un que pujava els pisos a cop de corneta; de
tant tocar la corneta i dèbil que estava es va tornar tuberculós. Un cop aixecats
esmorzàvem, tot el que hi havia era cafè de civada torrada. No hi havia dutxes
a la presó. Després anàvem al pati fins a la una, que entràvem a dinar.
Portaven una perola (llenties, cigrons...), cadascú tenia el seu plat, sense
rentar. Aquest plat era el mateix que duies a la guerra penjat en el cinturó.
Dinàvem al terra o bé a peu dret, ja que no hi havia taules per dinar. No recordo
passar gana, perquè els presos d’aquí generalment teníem família a fora, que
et portava menjar i et rentava la roba, encara que el que et portaven de menjar
solia ser poca cosa (cigrons, mongetes, patates...). Però, de vegades quan
dinava, em passava algú pel costat que no tenia cap familiar que li portés
menjar; i li donava del meu plat de ranxo; compartíem. Hi havia aixetes en un
cantó per beure aigua, però no en necessitàvem gaire. Cap a les 4 o les 5 de la
tarda tornàvem al pati, on passàvem la tarda. Al vespre tancaven la llum de la
presó, no podíem llegir ni fer res d’això.
De vegades ens feien conferències que generalment tractaven temes
religiosos. Jo no m’hi havia acostat mai, la majoria de la gent no escoltava
aquesta podridura.
A la presó hi havia una secció de teatre, l’escenari es muntava amb
taulons que els portaven de fora. Jo tan bon punt vaig arribar-hi vaig conèixer
amics que sabien que jo era home de teatre i, de seguida, em van apuntar a
aquesta secció.
Els presoners de “la Nevera” ( lloc on estaven reclusos els condemnats a
mort, en espera de “el Enterado” o bé de la commutació de la pena de mort, per
part de Franco8) estaven aïllats de nosaltres, quasi no sortien mai de la cel·la.
Per aquest motiu, el meu besavi i l’Isidre no van coincidir mai, ja que ocupaven
diferents depertaments de la presó.
L’ambient a la presó era distès, exceptuant quan hi havia afusellaments.
Quan n’hi havia, al dematí, al pati anàvem en grups petits, passejàvem a munt i
avall sense dir res, la gent no parlava. Aquest era l’ambient, no se’n diu
pessimista, se’n diu contret, contret amb un mateix. A la matinada, des de la
presó sentíem els trets de les execucions. Sembla impossible que des del lloc
on dormíem es sentissin els trets dels afusellaments a les tàpies del cementiri.
Els primers afusellaments els van fer (sembla) soldats de l’exèrcit, després la
Guàrdia Civil i finalment els feien amb una metralleta.

8

J. Benet, Carles Rahola afusellat, p. 109: Franco, generalment tenia dos llapis de color a la
mà, un de roig i un de blau. Amb el roig escrivia una E, que equivalia al que era el famós
“enterado”, amb el qual donava la seva conformitat a la sentència i, per tant, a l’execució del
condemnat. Si escrivia una C, amb el llapis blau, volia dir que commutava la pena de mort per
la immediata inferior.
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El capellà de la presó, Mossèn Evarist Feliu9, acompanyava els
condemnats a mort a les tàpies del cementiri en el moment de ser afusellats; i
al dematí ens venia amb la sotana bruta de sang (jo això ho havia vist) perquè
fins l’últim moment encara els confessava. En aquest moment de la conversa li
vaig ensenyar el llibre “Un atleta de crist” on hi ha fotos de Mossèn Feliu. La
reacció de l’Isidre va ser immediata: Hòstia és aquest! Mossèn Feliu es ficava a
la cel·la del condemnat a mort i, en més d’una ocasió, agafava pel coll al
condemnat perquè volia que es confessés, combregués... i sort del funcionari
que el treia. Molts presos li deien: escoltí, vostè no n’ha de fer res de mi, jo en
els últims moments només vull pensar en la meva família. Però ell tossut, mal
tipus...10
L’endemà de la “picada”11, el director de la presó ens feia representar
una obra de teatre, que ja havíem fet en altres ocasions, per tal d’aixecar una
mica l’ambient; i no... no era fer teatre, ho fèiem obligats. Eren obres de teatre
representades únicament per homes, arreglades pels Maristes. Algunes
vegades havíem representat “El soldado de San Marcial”; també sainets... i
fèiem això.
L’Isidre Vicens ha estat un artista que s’ha dedicat a la pintura. Durant la
seva estada a la Presó Seminari de Girona m’explica: Jo feia dibuixos a la
presó, i encara en tinc. Quedo sorprès, ara de gran, de que amb lo malament
que ho passava tingués la precisió tan exacte de fer aquells dibuixos. A mi la
pintura m’ha salvat psicològicament.

Evarist Feliu i Soler (Sant Mori, 1898 – Madrid, 1968).
Mossèn Josep Ma. Cervera va escriure una biografia sobre Mossèn Evarist Feliu que es diu Un
atleta de Crist, però no diu pràcticament res de l’etapa en què va exercir de capellà de la presó
de Girona. No obstant, Mossèn Feliu, segons l’opinió de molts presoners, va tenir una actuació
controvertida a la presó, per aquest motiu es va fer malveure. Com a capellà de la presó
exercia tots els serveis espirituals; confessió, comunió... Fins i tot, acompanyava els presoners
en el moment en què eren afusellats. Es comenta que més d’una vegada se l’havia vist amb les
sotanes tacades per la sang dels executats. Probablement una de les conseqüències,
derivades de tota aquesta actuació a la presó, va ser que a l’any 1943 el bisbe Cartanyà
l’enviés a Madrid i va ser nomenat Consiliari Nacional de la Joventut Masculina d’Acció
Catòlica. D’aquesta manera, en marxar de Girona, es va deixar de fer comentaris envers la
seva persona.
9

Aquesta informació és obtinguda de l’entrevista al Sr. Josep Clara del dia 3 de setembre de
2012.
10

En el capítol IX del llibre de J. BENET Carles Rahola, afusellat es diu: Durant aquelles
últimes hores (abans de ser afusellat Carles Rahola) li va fer companyia Mossèn Evarist Feliu,
capellà de la presó de Girona. Gràcies a ell, Rahola pogué redactar la seva darrera carta de
comiat, adreçada a la seva muller i fills [...]. Però, en aquella espera, en companyia de Mossèn
Feliu li era permès de continuar escrivint en la petit llibreta [...]. Poques hores després de
l’afusellament Mossèn Evarist Feliu visità la que ja era la viuda de Carles Rahola i a les filles ja
òrfenes de pare. Els va lliurar la petita llibreta on ell havia escrit la seva darrera carta de comiat.
En aquesta nota de peu queda confirmat que l’actuació de Mossèn Evarist Feliu va ser
controvertida a la presó, tal i com ressenyo en la nota de peu anterior. Hi ha qui l’elogia i qui no.
11

Afusellaments.
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2.4. ESPAIS DE MEMÒRIA
El dia 4 de febrer de 1939, dia de l’ocupació de les tropes franquistes a
Girona, es va habilitar el cinema Gran Via com a centre de detenció. S’havien
fet prop de 700 detencions a la ciutat i 1.500 més a la rodalia. Poc més tard, es
va habilitar el seminari com a centre de reclusió que es va convertir en presó
provincial entre 1939 i 1942. Durant la guerra, el seminari ja havia funcionat
com a preventori judicial –presó republicana- on es van viure episodis de
repressió arbitrària12.
Entre 1939 i 1942, la presó va aplegar prop de 3.000 persones. La majoria
jutjades pel sistema de sumaríssims d’urgència, segons la Justícia Militar, amb
penes de 6 a 30 anys de reclusió, o bé amb l’execució. Inicialment, a una sala
especial al cor de l’església del seminari, també s’hi van instal·lar les dones, tot
i que aviat foren traslladades al convent de les Adoratrius, a l’Eixample de
Girona, futura presó central de dones. A finals de 1940, ja hi havia 1.416
empresonades. A partir de 1942 i fins a1967, la presó provincial d’homes va ser
traslladada a Salt, al convent de les monges clarisses13.

2.4.1. Les condicions de vida a la presó provincial de Girona
A les condemnes aplicades als presos, cal sumar-hi les dures condicions
de vida a l’interior de les presons franquistes. Al seminari hi havia problemes
d’higiene; dèficits alimentaris i sanitaris importants; càstigs psicològics i
psíquics, sobretot en els interrogatoris; restriccions en les visites, o problemes
de massificació, que feien que en les cel·les habitades per una persona s’hi
col·loquessin fins a 18 presos. Fruit d’aquest context penitenciari, entre 1939 i
1942, s’han documentat 45 defuncions a l’interior de la presó a causa de
malalties, pallisses en els interrogatoris i, en algun cas, també per arma de foc.
Gairebé la meitat d’aquestes persones van ser enterrades a la fossa comuna
del cementiri de Girona, al mateix indret on van ser inhumats els poc més de
mig miler de persones que, empresonades prèviament, també al seminari, van
morir davant del piquet d’afusellament a la tàpia sud del cementiri municipal
entre 1939 i 1945.14

12

Text que es troba en els panells informatius dels espais per la memòria a la via pública de
Girona.
13
Text que es troba en els panells informatius dels espais per la memòria a la via pública de
Girona.
14
Text que es troba en els panells informatius dels espais per la memòria a la via pública de
Girona.
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3. MIQUEL ESPIGULÉ I PLANA (1910-1940)
3.1. VIDA
Miquel Espigulé i Plana va néixer a Montagut de Fluvià el dia 26 d’abril
del 1910. El seu pare, Josep Espigulé i Casas, es dedicava a la pagesia i la
seva mare, Maria Plana i Ros, feia les tasques domèstiques i de llevadora, a
més d’ajudar el seu marit al camp.
A diferència del seu pare, en Miquel era comerciant de fruita i verdura en
diferents mercats de la província, ja que tenia un camió a mitges amb l’Anton
Vila, un oncle polític. Els dissabtes tots dos anaven a Girona a comprar fruita;
també anaven a Palamós, a comprar gra. Els diumenges anaven al mercat de
Camprodon, però en aquest mercat s’hi quedava a vendre la Maria (mare d’en
Miquel), ja que l’Anton i en Miquel arribaven fins al mercat de Molló; també
anaven al mercat de Figueres. Els dilluns feien festa. Primer van tenir un camió
Willys, que havien comprat a Can Muntada (Figueres), però es van acabar
comprant un Chevrolet, quan el primer se’ls va fer petit.15

Camió Willys. A l’esquerra hi ha en Ventura Garriga i a la dreta en Miquel Espigulé

En Miquel tenia dues grans aficions dins el món artístic: la música i el
teatre. Tocava la “jazz band”, un instrument musical de percussió similar a
l’actual bateria, en un grup musical anomenat “Jazz Band L’Art de Montagut”.
Aquest grup de jazz estava format per en Joan Güell, al piano; en Puig, al violí;
l’Ayats, al saxofon, i en Miquel Espigulé, a la “jazz band”. Acostumaven a tocar
les tardes dels diumenges i a les festes majors de pobles com Montagut,
Tortellà i Sant Jaume de Llierca. Per aquest motiu, en Miquel Espigulé va
arribar a ser conegut a diversos pobles de la comarca. També va fer d’actor en
diverses obres de teatre representades a Montagut, ja que estava interessat en

15

Informació sobre els mercats i els camions facilitada per Salvador Vila i Plana, cosí d’en
Miquel Espigulé i Plana.
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les activitats lúdiques i culturals del poble. Quan tenia dotze anys havia format
part de la Secció Dramàtica de Montagut.

Secció Dramàtica de Montagut de l’any 1922. La persona que hi ha més a l’esquerre és el mestre
Güell, i la del centre, en Miquel Espigulé i Plana. Al seu costat esquerre de la fotografia es pot veure el
capellà mossèn Antoni Bassols de Besalú, que era organista.

Jazz Band L’Art de Montagut.

El dia 6 de febrer de l’any 1934 es va casar amb la Conxita Subirós i
Roura, una noia de 23 anys que vivia al Mas de Can Sarola de Sales de
Llierca.
Per la diada de Sant Joan de l’any 1935 va ser pare d’un nen, el meu avi
Josep.
Durant la Guerra Civil va participar en política. El dia 12 de febrer de
l’any 1937 va entrar a formar part del consistori de l’Ajuntament de Montagut
amb el càrrec de segon alcalde, nomenat per la Unió General de Treballadors.
Més tard, en les eleccions del 22 de juliol de 1937 va ser nomenat 5è conseller
de l’Ajuntament, també per la UGT. Tot i així, pocs dies després de ser
nomenat 5è. conseller va ser cridat a la quinta, per participar en la guerra.
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Abans d’acabar la Guerra Civil va ser empresonat i posteriorment
afusellat a les tàpies del Cementiri de Girona, a trenc d’alba del dia 28 de juny
del 1940, a l’edat de 30 anys16. El seu únic fill, tot just havia complert 5 anys.

3.2. DESTINACIONS COM A SOLDAT
Miquel Espigulé va ser allistat durant la Guerra Civil, les seves
destinacions van ser les següents:
El maig de 1936 va ser cridat per ser caporal. Tot i així als sis dies
d’estar al Quarter Carles March va tornar a casa.
El juliol de 1937 va ser de nou mobilitzat per incorporar-se a l’exèrcit
republicà. Un cop a l’exèrcit va tenir diverses destinacions:
1) Juliol de 1937, “Cuerpo de Tremp” 4t. Batalló local de Barcelona.
2) Maig de 1938, “9è. Batalló de Palafrugell”. En aquesta ocasió duia a
terme operacions a fora de Catalunya.
3) Novembre de 1938, enviat a la Manresana.
4) S’incorpora a una Bateria d’artilleria del poble de Coll de Nargo.
5) Va a la Granadella.
Després d’aquestes 5 destinacions Miquel Espigulé acaba el seu
recorregut com a soldat i torna definitivament a casa.

3.3. LA DETENCIÓ
Segons el “Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 2.070” contra
Miquel Espigulé Plana queda acreditat que no va ser capturat, sinó que en
presentar-se a les Autoritats Nacionals, a Irun, va ser detingut, tal i com consta
en els folis números 4, 7 i 10:
.- El foli 4, Document de la “Comisión Clasificadora de Prisionesros y
Presentados de Santander “, afirma: s’ha presentat, a Irún via França, el dia 4
de febrer de 1939, sense armes.
.- El foli 7, Document de la declaració del dia 13 d’abril de 1939, diu: “...
que en el mes de julio de 1937 se incorporó al Ejército Rojo por haber sido
movilizada su quinta ....y ante el avance de las tropas Nacionales se internó en
Francia, pasando a la España Nacional por Irún el día 4 de febrero de 1939,
ingresando en este Campo de Concentración el día 6 del mismo mes y año”.
.- El foli 10, Document de l’ Acta del dia 10 de febrer de 1939 en el que
consten diferents destins, aclara: “.... y de aquí a la Granadella de donde se
16

En tots els documents oficials i publicacions que hi consta la seva referència es diu que va
morir a l’edat de 29 anys. És un error, ja que el 26 d’abril de 1940 va fer 30 anys.
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marchó a su casa donde permaneció hasta el día 1 de febrero del 39 que salió
para Francia a la que llegó el mismo día y el día 4 llegó a Irún donde se
presento a las Autoridades Nacionales”
Amb el testimoni d’aquests folis queda demostrat que en Miquel Espigulé
Plana va presentar-se a les autoritats nacionals i va voler passar-se al bàndol
nacional. Tenia la consciència tranquil·la que no havia fet res de dolent durant
la guerra, ja que del contrari, si hagués pensat que podia tenir represàlies
s’hauria quedat a França, tal i com varen fer tants d’altres.

3.4. GUIA DE FAMILIARS QUE APAREIXEN A LA CORRESPONDÈNCIA
-

-

Maria Plana i Ros: mare.
Conxita Subirós i Roura: esposa.
Josep Espigulé i Subirós: fill.
Marina Espigulé i Plana: germana.
Emília Espigulé i Casas: tia monja. Germana del seu pare.
Miquel Plana i Ros: oncle. Germà de la seva mare. Conegut
com a “tio del Turrens”. Va contraure matrimoni dues vegades:
del primer va tenir un fill, Josep Plana i Quintana; del segon va
tenir tres fills, en Jaume, en Joan i l’Esteve Plana i Fàbrega.
Magdalena Pairaló i Batallé: tieta. Mare de Mossèn Plana.
Casada amb en Jaume Plana i Ros.
Miquel Plana i Pairaló: cosí. Mossèn Plana. Fill d’en Jaume
Plana i la Magdalena Pairaló.
Josep Plana i Pairaló: cosí. Fill d’en Jaume i la Magdalena
Pairaló.
Josep Subirós i Roura: cunyat. Germà de la seva esposa.
Josep Plana i Quintana: cosí. Fill en primeres núpcies d’en
Miquel Plana i Ros: Conegut com a Pepet de ca la Noia.
Anton Vila: oncle polític casat amb la Carme Plana i Ros.
Dolors Subirós i Roura: cunyada. Germana de la Conxita.
Constanci: cunyat. Germà de la Conxita.

3.5. INTRODUCCIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA
L’objectiu central del treball és descriure la situació personal que va viure
en Miquel Espigulé des de la detenció fins a l’execució, tot reflectint els seus
estats d’ànim, les situacions que va viure i les condicions de vida... a través de
la seva correspondència.
Miquel Espigulé i Plana va estar empresonat al camp de concentració
“La Magdalena” de Santander i uns deu mesos més tard va ser traslladat a la
presó de Girona, on va passar els últims mesos de la seva vida. Durant el
trasllat va estar uns dies a la presó d’Olot.
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Llegides les cartes i les targetes postals que Miquel Espigulé va escriure
i rebre des de la presó, és fàcil adonar-se de l’existència de dos tipus de
correspondència. Per una banda, hi ha l’oficial, aquella que passava la
censura17. Per altra, la que es podria anomenar “clandestina”, que no passava
la censura. Aquesta, moltes vegades, en Miquel Espigulé, l’enviava a la seva
dona amagada dintre la roba bruta (en una vora, en una butxaca...); i ella li
retornava dintre la roba neta, sense que els guàrdies de la presó se
n’adonessin.

3.6. ESTUDI DE LA CORRESPONDÈNCIA DE MIQUEL ESPIGULÉ I PLANA
Miquel Espigulé i Plana ingressa al Departament dels Militars del Campo
de Concentración de Evadidos y Prisioneros de “La Magdalena” de Santander
el 6 de febrer de 1939.

Confirmació de l’ingrés de Miquel Espigulé a “La Magdalena”

17

Tota la correspondència de Santander és oficial.
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Una vegada ingressa a “La Magdalena” comença a escriure cartes,
notes i targetes postals a les persones amb qui més confia, que principalment
són la seva família, i sobretot, la seva dona Conxita, el seu fill Josep i el capellà
Miquel Plana i Pairaló (que d’aquí endavant anomenaré Mossèn Plana).
El dia 27 de febrer rep la primera carta enviada per Mossèn Plana, que és
important destacar pel seu contingut, la carta comença dient: “ayer por la noche
me encontré con dos cartas tuyas” (el meu besavi té tota la confiança que en
Mossèn Plana l’ajudarà). Els aspectes més rellevants són:
1) Al començament de la guerra es van assassinar molts sacerdots i al
Santuari de la Mare de Déu del Collell hi vivien diversos capellans. Un
d’aquests era en Mossèn Plana, cosí d’en Miquel Espigulé. El meu
besavi preocupat per la vida del seu cosí, davant les represàlies que
podien patir els capellans del Collell, va anar a buscar-lo el dia 26 de
juliol, però aquest no el va seguir, assegurant que no hi havia perill. Al
cap de dos dies en Miquel Espigulé va assabentar-se que els rojos
havien tirat els capellans fora del Santuari del Collell, per aquest motiu
va decidir tornar-hi. Aquesta vegada en Mossèn Plana el va seguir i,
d’aquesta manera, el meu besavi va poder acompanyar-lo al costat de la
seva mare, Magdalena Pairaló Batallé, i del seu germà Josep.
2) Va ajudar en Mossèn Plana mentre estava amagat i fins i tot va intentar
aconseguir-li un passaport perquè pogués anar a l’estranger.
3) En Mossèn Plana li dóna les gràcies per tota l’ajuda rebuda, i està
disposat a “decirlo sea donde sea prometiéndote ya desde ahora que la
verdad siempre estará en mis labios”. No obstant, ni en tota la
documentació que consta a l’arxiu de Miquel Espigulé i Plana, ni tampoc
en el Proceso Sumarísimo nº 2070, consta cap declaració oficial per part
del capellà que pogués haver ajudat a salvar la vida del meu besavi.
4) En Miquel Espigulé demana a Mossèn Plana que l’ajudi a aconseguir els
avals de l’Ajuntament, de la Guàrdia Civil i de la Falange, però li contesta
que ja li gestionarà més endavant, perquè encara s’ha de muntar el
centre de la Falange i tampoc sap qui els ha de firmar. En Miquel
Espigulé també els acabarà demanant a altres persones, com per
exemple al tio del Turrens.
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Possiblement aquesta és l’última foto-retrat de Miquel Espigulé i Plana, feta al Camp de
Concentració de La Magdalena.

Brodat trobat dintre la documentació de Miquel Espigulé i Plana.
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Carta de Mossèn Plana a Miquel Espigulé del 27 febrer de 1939:
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El dia 25 de març de 1939 participa en el “Cumplimiento Pascual”
celebrat al Camp de Concentració de la Magdalena. Als assistents els
entregaven un recordatori segellat i amb el nom de cadascun d’ells. Com es
podrà comprovar en aquest treball, el meu besavi és una persona creient i
practicant de la religió catòlica.

Recordatori entregat a Miquel Espigulé.

La primera correspondència que hi ha constància de Miquel Espigulé a
la seva dona Conxita és una targeta postal que li envia el 9 de maig de 1939 18.
En aquesta, ell vol deixar-li clar que de moment està bé de salut. No obstant,
està intranquil, estranyat i impacient perquè no ha rebut notícies de casa des
del 27 de març de 1939, dia que va rebre una carta de la seva germana Marina,
en la qual li donava ànims i suport per afrontar la situació.
El dia 13 d’abril de 1939 el meu besavi va escriure per respondre la carta
de Mossèn Plana. Va demanar-li si podia anar personalment a Santander, per
visitar-lo i entregar-li els informes per provar la seva innocència.
El 18 d’abril de 1939 va escriure a en Miquel Plana i Ros (“tio del
Turrens”) que vivia en el mas Turrens, en el terme municipal de
Sant Jaume de Llierca. El tio del Turrens era una persona amb
18

Ben segur que va escriure altres cartes abans que aquesta a la seva dona, però no hi ha
testimoni de cap en el seu arxiu.
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bona situació econòmica i que des del moment que va saber del
seu empresonament, no va deixar mai d’ajudar-lo per aconseguir
la seva llibertat. És cert, però, que en part ho va fer perquè es
sentia culpable del seu empresonament, ja que ell li va aconsellar
que s’allistés a l’Exèrcit Nacional.
En Miquel Espigulé escriu una altra carta a la Conxita el 24 de maig i li
confirma que ha rebut la seva primera carta amb data del 7 de maig. El fet de
rebre aquesta carta de la Conxita l’alegra i l’anima. Només desitja tornar a casa
al costat d’ella i el seu fill, i continuar treballant en la seva feina.
En Miquel no es cansa d’animar la seva família a seguir endavant, malgrat que
ell estigui empresonat, tal i com deixa constància en una carta que els diu:
“Seguir adelante, yo por mi parte no pierdo nunca los ánimos, al contrario.”
En aquests moments, a “La Magdalena” passa molta gana. No obstant, a
dintre la presó hi ha una botiga on pot comprar menjar, però com que no té
diners, l’única solució que té és demanar algun gir postal a la seva família. Així,
aconsegueix comprar, de tant en tant, quelcom de menjar. Sabent que la seva
família tampoc té gaires diners i que està passant èpoques difícils, afirma:
“Venden de todo y tengo mucha hambre, pero para eso no quiero que vosotros
tengáis que ir mal, lo principal sois vosotros.” Tot i així, rep un gir del tio del
Turrens de 25 pessetes que li és de bon ús.
Té un altre problema que li preocupa; només li permeten enviar una
targeta postal19 cada vuit dies. Per aquest motiu, aprofita per explicar tantes
coses com pot en una sola targeta postal, escrivint amb una lletra petita i, en
algunes ocasions, difícil d’entendre. A més, aquesta norma de la presó
l’agreuja perquè no pot contestar totes les cartes que rep. En moltes ocasions
deixa d’escriure a la seva dona, per poder escriure a altres familiars que el
poden ajudar.
En Miquel rep poques notícies de l’exterior, per aquest motiu demana
que li enviïn cartes on s’expliqui el que està passant a fora. A més, no té
coneixement de l’actualitat del poble de Montagut de Fluvià, per aquest motiu
demana: “Espero que me escribiréis muy a menudo y me contareis si hay en el
pueblo muchos que se encuentren como yo”.
El seu cosí Josep Plana i Pairaló, germà de Mossèn Plana, li envia una
única carta (sense data) que rep durant els primers mesos d’estar tancat a
Santander. Donada la importància d’aquesta, en deixo testimoni:
“Señor Miquel Espigulé,
Querido primo: Ayer recibí una carta de mi hermano que en ella me daba tu
dirección, alegrándome de saber noticias de ti y deseándote una buena salud,
igual que la mía A.D.G.
Lo primero que te digo es que si te falta algo ya puedes decírmelo que lo
haré con mucho gusto, ya que tu también te portaste bien con nosotros,
19

Les targetes postals fan 14x9cm (aproximadament) i només s’escrivien per la cara del
darrere.
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principalmente con mi hermano, de lo cual te damos las gracias y tu ya lo
sabes manda…
Supongo ya sabrás la muerte de nuestros queridos primos 20 que dieron
su vida por Dios y por la Patria (E.P.D.), pero ya se sabe lo que es la guerra,
paciencia.
Hace un mes y doce días que me encontraba con permiso en casa
viendo a la tía, la Conchita, el José, en fin, todos se encontraban muy bien de
salud.
Bueno Miquel, por hoy termino mi escritura esperando tener pronto
contestación tuya.
Recibe un abrazo de tu primo, José Plana.”
En aquesta mateixa carta, entre línies, hi ha la resposta que li fa el meu
besavi:
“He recibido tu carta por la que me alegro mucho de tener noticias de ti,
de lo que celebro te encuentres bien de salud igual que la mía A.D.G.
Pasando a tenor de tus palabras te agradeceré si tú tienes manera de
hacerme un aval certificando mi actuación en mi pueblo, y no dudes que hoy,
como otro día, si se me presentara haría lo mismo por ti lo que hice por tu
hermano y otras personas.
Desgraciadamente me enteré de la muerte de nuestros amados primos,
pero me halaga que su muerte (E.P.D.) ha sido por Dios y por la Patria y
comprendo que nuestro querido tío21 esté ya confortado. Ya sé que mis
familiares se encuentran en perfecto estado de salud, solo espero mi libertad
para poderme unir a ellos.
Nada más tengo que decirte, dispón incondicionalmente de este, tu
primo, que espera poderte abrazar.”

20
21

Joan i Jaume Plana Fàbrega.
Tio del Turrens.
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Carta de Josep Plana i Pairaló amb la resposta entre línies de Miquel Espigulé.
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En una targeta postal que el meu besavi escriu a la Conxita el 6 de juny
de 1939, es veu amb bastant claredat la situació en què es troba 4 mesos
després d’estar empresonat a la “La Magdalena”.
“Santander 6-6-1939. Año de la Victoria.
Estimada esposa: Salud os deseo, la mía bien G.D.
Conxita, recibí la tuya fecha 23 de este la cual me dices que habéis recibido
todas las cartas y el tio y Miquel también las han recibido. Pues de Miquel
recibí una escrita del 17 de Mayo, del tío no he recibido ninguna. Conxita
espero que cuando me contestes me dirás como tengo mi asunto y haber si
han podido aclarar de lo que me acusan, que no es verdad. También según me
dices podréis recoger el camión cosa que me alegro mucho ya que tanto nos
había costado de poderlo adquirir. Escríbeme mucho y explícame más cosas
que es la única alegría que tengo, cuando recibo carta vuestra. Mi hermana
Marina también que me escriba y me diga como va por aquí. De giro hasta la
fecha he recibido uno de 25 pesetas que me mandaba el tio des de Olot. El que
me dices aun no lo he recibido.
Sobre todo cuidaros bien y la madre que no trabajé mucho que lo que debemos
procurar es no perder la salud.
Aquí estamos juntos con un amigo de aquí la provincia que se llama Ramon
Arbusá, es de San Mori, es muy buen amigo. Espero que me diréis algo de la
tia Emilia. Estimado José, el papa te manda muchos besos. Sin más que
deciros recuerdos al tio y todos los familiares y recibid el más cordial abrazo
vuestro.
Miquel.”

Targeta postal de Miquel Espigulé a Conxita Subirós, 6-6-1939.
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Targeta postal de Miquel Espigulé a Conxita Subirós, 6-6-1939.

Aquesta carta reflecteix el sentiment i la situació en què es troba el meu
besavi quatre mesos després d’haver ingressat a la presó de Santander. En
Miquel sembla estar alegre, serè, pacient i amb la consciència tranquil·la,
malgrat la seva situació. Ara bé, és difícil saber fins a quin punt l’actitud que
mostra a les cartes és real o no, ja que les cartes van adreçades a la seva
família i, potser, no vol que pateixin ni que ho passin malament. Més endavant
es podrà apreciar un canvi en la seva actitud.
En Miquel i la Conxita gairebé sempre van confirmant les cartes que
reben l’un de l’altra. Així saben si totes les que envia un l’altra les rep. Aquest
sistema també l’utilitza amb altres familiars.
En data de 6 de juny del 1939, encara no sap de què se l’acusa. Tot i
així, es pot veure la serenitat i tranquil·litat que mostra davant d’aquesta
situació que està compartint amb un nou amic, en Ramon Arbusà. En Ramon
és de la província de Girona i està empresonat amb el meu besavi. En cap altra
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carta en Miquel Espigulé explica la situació ni els motius de l’empresonament
del company.
En una targeta postal que en Miquel envia a la Conxita el 14 de juny, li
confirma que ha rebut les cartes que portava dies esperant, la del tio del
Turrens i la de la seva germana Marina. La carta que rep de la Marina no es
troba dins l’arxiu d’en Miquel Espigulé i Plana, per tant no n’existeix testimoni.
Però, pel que escriu en Miquel a la Conxita, se sap com està la seva germana:
“Me entero que mi hermana Marina trabaja ya en la fábrica22 y que gana un
buen jornal”. Aquesta notícia el tranquil·litza molt, ja que sap que la seva dona i
el seu fill estan ajudats econòmicament per la seva germana Marina. Cal tenir
present que vivien junts la Maria Plana i Ros (mare d’en Miquel), la Marina, la
Conxita i el seu fill Josep.
La carta del tio del Turrens sí que es troba en l’arxiu de Miquel Espigulé i
Plana. El tio del Turrens resulta que s’ha assabentat d’algunes de les
acusacions que l’Ajuntament de Montagut fa en contra del meu besavi. Per
aquest motiu, a continuació faré referència a l’informe de l’Ajuntament de
Montagut amb data del 10 de març de 1939 i després seguiré amb la carta del
tio del Turrens. Aquest informe del qual deixo testimoni seguidament s’ha extret
del “Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 2.070” contra Miquel Espigulé,
pàg. 6.
És important recordar que passats quasi 3 mesos des que l’Ajuntament
de Montagut va redactar l’informe d’en Miquel Espigulé, per petició del Sr.
Teniente Coronel Presidente de la Comisión Clasificadora de Prisioneros
(Santander), ell desconeix el contingut de l’esmentat informe.

Miquel Espigulé i Plana al terra fent teatre amb uns companys.

Tot i que no n’hi ha constància, és probable que la fàbrica on treballa la Marina, sigui
“Montagut Fabril, S.C.”.
22
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Informe de l’Ajuntament de Montagut
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Carta del tio del Turrens a Miquel Espigulé del 29 de maig de 1935:
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Com es pot comprovar, el tio del Turrens fa tot el possible per alliberar el
meu besavi23. Tant ell com en Mossèn Plana estan treballant per treure’l de la
presó, no obstant, “Se necesitan días y paciencia, que con la ayuda de Dios y
la justicia de nuestro Caudillo todo se arreglará”. En aquesta frase es pot veure,
una vegada més, que el tio del Turrens era una persona de dretes. Igual que el
meu besavi, es recolza moltes vegades en Déu, sobretot en les situacions més
difícils. En Miquel Espigulé no es cansa de dir: “Tengo la conciencia limpia […]
Dios dispondrá de mi paciencia”.
En la carta, el tio del Turrens, fent referència a les acusacions que ha
sentit de l’informe de l’Ajuntament de Montagut, diu: “Parece mentira que haya
personas así porque este partido que a ti te acusan no ha existido nunca en
este pueblo ni en los pueblos de alrededor.”
Encara no saben quina persona ha fet la denúncia o si ha estat el propi
Ajuntament de Montagut, però el tio del Turrens parlant del denunciant no
s’està de dir: “Me gustaría poder conocer su nombre y poder examinar su
conducta que podría ser [...] más mala de la que te acusan a ti.” Perquè tal i
com diu a la carta, el meu besavi havia arriscat la seva vida salvant algunes
peces de roba de l’ església, com per exemple: “La que lleva todos los días el
sacerdote para el Santo Sacrificio de la misa.” Però també ajudava companys
de dretes del tio del Turrens a amagar-se a Montagut; “contigo tenían la
confianza y sabían que no les tenia de pasar nada”. El que procurava era
ajudar totes les persones, independentment del seu bàndol.
Tal com consta en la mencionada carta, al poble passaven coses molt
estranyes i, sens dubte, una de les frases que millor representa la situació dels
pobles és la següent: “Vino la republica y todos eran republicanos, ahora ha
venido Franco y todos son de Franco.”
Un cop en Miquel Espigulé llegeix la carta, emocionat pel seu suport
dirigeix les següents paraules al tio del Turrens: “Muchos recuerdos de mi parte
y muchas gracias de todo lo que estas haciendo por mi.”
El 15 de juliol en Miquel Espigulé, encara a Santander i sense saber ben
bé com està el seu assumpte, escriu de nou a la Conxita. Ja feia un mes que
no l’escrivia – des del 14 del juny -, encara que havia rebut una carta seva amb
data del 22 de juny. La Conxita i en Josep (el meu avi) estan molt bé de salut,
fet que l’alegra moltíssim. En Josep s’està fent molt gran. Cada dilluns pugen
tots dos a Olot, però no hi ha testimoni del que hi fan. En Miquel Espigulé
demana a la Conxita que faci saber al tio del Turrens que els informes que li
havia demanat els ha d’enviar per carta certificada o bé els hi ha de portar
personalment. Aquests informes, com es podrà veure a continuació, són els
avals de l’Ajuntament, la Guàrdia Civil i la Falange.

23

En Salvador Vila i Plana (fill de l’Anton Vila i de la Carme Plana, germana del tio del Turrens)
el 4 de setembre de 2012 m’explica que hi havia dies que, des de casa seva, “Cal Regent” de
Montagut, veien passar el tio del Turrens que anava cap a “Can Bolós” on vivia l’alcalde de
Montagut; deien que devia anar a fer gestions per treure de la presó en Miquel Espigulé.
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El 7 de març de 1939 el tio del Turrens va enviar una carta al meu besavi
per agrair l’ajut que li havia donat durant la guerra, tant a ell com a la seva
família. Malgrat haver perdut els seus 2 fills al front, lluitant al costat de Franco.
“Dios se los ha llevado pero estoy del todo conformado, a pesar de la falta que
me hacen estoy contento de tener el honor de que mis hijos hayan derramado
su sangre defendiendo a Dios y a nuestra querida Patria Española.”
A la carta, després de donar-li una i altra vegada les gràcies, li diu que si
necessita qualsevol cosa farà el possible per ajudar-lo.
Deixo testimoni de l’esmentada carta enviada pel tio del Turrens el dia 7
de març de 1939:
“Arriba Espanya. Saludo a Franco. Sr. Miquel Espigulé.
Mi más querido sobrino: El motivo de la presente es para saludarte i
felicitarte por haberte pasado a nuestro glorioso ejército.
Nuestra salud por ahora sigue bien igual que los de tú casa g.a.D.
(gracias a Dios).
Mi primera carta sirva de agradecimiento por los favores que me has
hecho, no solamente a mí, sino a todos los de mi familia, pues ya sabes más
que yo lo que hemos sufrido y lo que hubiéramos sufrido si no hubieses estado
tu, ya que estoy enterado de que si no me han atropellado más ha sido debido
a tu actuación, por esto te repito que estoy de todo muy agradecido, de lo que
te doy las más expresivas gracias, y si es necesaria alguna información puedes
estar seguro que procuraré facilitarla, con mucho gusto siempre dentro de la
verdad y refiriendo a lo que a mi me pertoca.
Supongo que ya estarás enterado de que en el frente he perdido a mis
hijos Juan y Jaime (e.p.d.) que como ya sabes los dos atravesaron la frontera
antes de ser llamadas sus quintas, para ir a luchar con los nacionales.
Dios se me los ha llevado pero estoy del todo conformado, y a pesar de
la falta que me hacen estoy contento de tener el honor de que mis hijos hayan
derramado su sangre defendiendo a Dios y a nuestra querida Patria Española.
Bueno Miquel, de momento no puedo decirte nada más, pues como tú
ya sabes tengo que mandar a otra persona para que me escriba las cartas y no
quiero molestarla más. Otro día que dispongamos de más tiempo ya seré más
largo, pero hoy no me es posible.
Recibirás muchos recuerdos de todos los de mi casa y familia. Adiós
Miquel, hasta otra y que Dios dirija tus pasos.
Viva Franco. Miquel Plana.
Montagut, 7 de marzo de 1939.”
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En Miquel Espigulé aprofita l’oferta i l’amabilitat del tio del Turrens per
demanar-li que li aconsegueixi els tres avals que necessita per poder sortir de
la presó; el de la Guàrdia Civil, el de la Falange i el de l’Ajuntament.
El meu besavi està pràcticament desinformat respecte al seu assumpte,
no sap si el que l’acusa de formar part d’un partit republicà és l’Ajuntament de
Montagut o altres persones del poble. Encara que nosaltres ja sabem que ha
estat l’Ajuntament en l’informe fet el dia 10 de març de 1939, en Miquel
Espigulé no s’ho pensa; ni tampoc es pensa que el dia 9 d’octubre de 1939 la
Guàrdia Civil també envia un informe en contra seva, entre altres coses perquè
ell sap que no ha fet res per ser empresonat ni molt menys condemnat.
Vistes les expectatives i sabent el que us acabo d’avançar, és lògic
pensar que, el meu besavi, per molt que demanés al tio del Turrens els
informes; és a dir, els 3 avals per poder sortir de la presó, no els rebés mai.
A la carta que en Miquel Espigulé envia a la Conxita el dia 15 de juliol de
1939, el meu besavi anuncia una bona notícia a la seva esposa quan li diu que
a la presó ha fet un nou amic que és de Santander, la dona del qual li porta
cada dia una mica de menjar també per ell.
“Un amigo de aquí Santander que esta preso igual que yo cada día su
mujer me trae algo de comida además de la que me dan aquí en la prisión.”
Això significa que ja no passa gana a la presó, tot el contrari dels primers
mesos.
Està molt content perquè ha rebut una paquet de cansalada enviat des
de casa i, a més, també va rebent el menjar que li porta la dona del seu
company. El dia 16 de juliol24 torna a escriure a la meva besàvia: “Me ha
gustado mucho, si me hacéis otro paquete igual me da una cosa que otra
aunque sea cansalada que tenga 200 años igual me da, el caso es que haya.”
Aquesta setmana està de sort ja que ha rebut un gir amb data del 30 de
juny. No obstant, el que hauria d’haver rebut a principis de juny ja el dóna per
perdut. En moltes ocasions els girs no arriben, aquest és tot just el segon gir
que rep en més de 5 mesos que fa que és a la presó.
Durant el juliol ha rebut dues cartes de suport d’uns amics; en “Bantura” i
en Moreno. No hi ha constància de qui són ni de quina relació tenen amb el
meu besavi, tampoc s’ha trobat testimoni de cap carta d’ells. El més segur és
que es coneguin de la feina, probablement siguin venedors o persones que li
proporcionaven els aliments que venia.
El 19 de juliol de 1939 en una carta que envia a casa seva demana que li
enviïn un informe d’un tal José María, a més dels 3 avals. “Hablar con dicho
señor y pedirle que me haga un informe y si sirve mandármelo lo antes posible,
creo que él no encontrará ningún inconveniente por ser un caso de justicia.”
24

Per algun motiu que es desconeix, escriu sense complir els 8 dies entre carta i carta.
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Aquest senyor, defensor del bàndol franquista durant la guerra, va rebre ajuda i
suport d’en Miquel Espigulé, en algun moment que estava en perill davant de la
repressió roja. Per aquest motiu li demana un informe, per poder demostrar que
no va perseguir els franquistes.
Des de fora la presó, durant el juliol de l’estiu de 1939, la família ja
comença a demanar el trasllat del meu besavi a la presó de Girona, ja que com
a mínim allà el podrien visitar i també seria molt més fàcil enviar els papers i els
informes necessaris. No obstant, en Miquel Espigulé, veient que encara
tardaran a traslladar-lo, escriu: “Si a vosotros os parece que tengo que tardar
mucho a ser trasladado a esta de Gerona me mandáis ropa, pues estoy faltado
de ella, o sea dos camisas, unos pantalones, una toalla, calcetines, ropa
interior, un peine y jabón de afeitar, alpargatas o zapatos. También os digo que
podéis ir a recoger la ropa que tengo en Palafrugell, el nombre de la casa en la
que la tengo es Can Pelarratas y mandarme el talón en carta certificada.
También os digo que si tenéis algo de tocino me lo mandéis y que no pese más
de 1 Kg., este lo tenéis que mandar por correo, no os creéis que os lo pido
porque pase hambre, no, con la comida que me llevan de fuera quedo bastante
bien, pero es que tengo tantas ganas de comer tocino que no puedo resistir la
tentación de pedíroslo, eso si, si no lo tenéis no hagáis ningún sacrificio para
mandármelo, igualmente pasaré.”
És la primera vegada, en més de 5 mesos que està a la presó, que
demana un paquet de roba. Tal i com diu a la carta aquest paquet li poden fer
amb roba que té a Can Pelarrates (Palafrugell); aquesta roba segurament se la
devia deixar allà després d’haver estat destinat al 9è. Batallò de Palafrugell
durant la Guerra Civil.
De moment en Miquel Espigulé continua serè, tranquil, pacient i
optimista. Escriu moltes cartes en què parla de moltes coses i sobre diferents
temes. No obstant, està preocupat per la família, ja que pràcticament no en sap
res perquè no rep gaires cartes.
“Santander, 2 Agosto 1939. Año de la Victoria. Querida esposa salud os
deseo la mía bien A.D.G (A DIOS GRACIAS). Recibí la tuya fecha 21 del
pasado mes en la que me dices que tu hermano Constancio ya está aquí, cosa
que me alegra mucho, dale muchos recuerdos de mi parte. De lo que me dices
que no puedo tardar mucho ha recibir contestación de mi Primo y Tío pues
hasta el momento no he recibido nada ni de ellos ni tampoco de nadie. Me
extraña mucho que me hagas las cartas tan cortas y que no me dices nada de
cómo va por aquí, pues procura hacérmelas más extensas. También me dirás
si José crece mucho y si hace bondad. Pedro continuará tan espabilado como
siempre y con su tarea de matar piojos. Cuidarlos bien y hacerles crecer
mucho. En la carta del 18 pedía ropa, pues vosotros veréis lo que tenéis que
hacer. Procurad enteraros si tardaré mucho a ser trasladado a Gerona y si es
que tengo que tardar mucho me lo mandáis. Yo sigo bien, con muchas ganas
de comer y muy animado, sin perder ni un solo momento la serenidad y la
paciencia, igual os pido que hagáis vosotros paciencia y resignación, y
alimentaros lo mejor que podáis procurando no perder la salud. También en la
misma postal os pedía otro giro, supongo que ya lo habréis hecho. Para poder
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recibir la carta de la tía Emilia ella os la tiene que mandar a vosotros y luego
vosotros me la mandáis a mí. Como os he dicho antes no he recibido carta ni
de mi primo ni del Moreno ni de nadie, paciencia. Cuando me contestes me
dirás si alguno de la familia se encuentra igual que yo. También me dirás si
habéis trillado y los sacos que habéis recogido y si continuáis teniendo el
carrito para ir al campo. Y si sabes algo del camión también me lo
comunicarás. En el mes de Febrero escribí una carta a nuestro primo Joaquín
Ros y no he tenido contestación de ella, quizás no la haya recibido, dale
muchos recuerdos de mi parte y ya me dirás el que ha pasado. Sin más que
deciros recuerdos para el tío del Turrens y Anton y toda la familia. Besos para
mi Madre, Hermana y José, y tú recibirás el más cordial abrazo de tu esposo
que te adora. Miquel Espigulé.”
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Targeta postal de Miquel Espigulé a Conxita, 2 d’agost de 1939

Aquesta carta reflecteix a la perfecció la situació en què es troba;
continua aïllat de l’exterior. La brevetat de les cartes que li envia la Conxita el
deixen inquiet i li provoquen certa desconfiança, fins i tot arriba a pensar-se que
la seva esposa evita explicar-li alguna cosa respecte la seva situació. A més,
tal i com escriu, no rep cartes de Mossèn Plana ni tampoc del tio del Turrens,
que li ha d’enviar els informes (avals de la Guàrdia Civil, l’Ajuntament i la
Falange). Preocupat per la família demana si algun altre familiar està
empresonat com ell.
El dia 1 d’agost de 1939 en Mossèn Plana envia una carta a en Miquel
Espigulé que rep el dia 26 d’agost. Punts a destacar d’aquesta carta:
1) En Mossèn Plana aparenta estar confús ja que diu que ha escrit diverses
cartes a en Miquel Espigulé, però el meu besavi no n’ha rebut cap. Es
parla d’aparentar perquè hi ha la possibilitat que en Mossèn Plana
menteixi al respecte. D’altra banda també li estranya que ell no en rebi.
Com ja he dit anteriorment, tot i que el meu besavi li va salvar
pràcticament la vida, s’observa que no l’ajuda i només s’inventa
excuses.
2) Demana paciència a en Miquel Espigulé dient-li que tota la família està
treballant per treure’l de la presó.
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3) En Mossèn Plana recorda la nit del 28 de juliol de 1939 quan el meu
besavi el va treure del Collell i el va portar a casa amb la seva mare i el
seu germà; i diu que li agradaria poder fer el mateix amb ell i que està
treballant per aconseguir-ho. Actualment és l’encarregat de la parròquia
de Santa Pau i per viatjar fins a Santander necessita un permís del
bisbe. Però el problema és que per aconseguir el permís hi ha d’haver
algun sacerdot que pugui substituir-lo durant el viatge; i actualment no
n’hi ha.
4) Acaba recomanant al meu besavi a dir sempre la veritat quan li prenguin
declaració, ja que la justícia d’en Franco és molt cristiana.

Santuari de Santa Maria del Collell.

Mossèn Plana és el segon capellà assegut a l’esquerra de la fotografia. Anys 50.
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Carta de Mossèn Plana a Miquel Espigulé de l’1 d’agost de 1939:
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El 26 d’agost demana que li enviïn alguna foto d’en Josep i d’en Pedro,
que li faria molta il·lusió veure com creixen. Passats deu dies rep més
cansalada i la roba que havia demanat de Palafrugell, però li falten unes
sabates, ja que va descalç. També demana un gir perquè deu diners a un
company i els hi vol tornar.
“He recibido el paquete de tocino igual el de la ropa, todo ha llegado
bien. Espero que me mandareis los zapatos bajos que tenia en Palafrugell pues
no tengo calzado. Además si podéis me hacéis un giro, pues debo 25 pesetas
a un compañero y así podré devolvérselas.”
Una vegada rep el gir per pagar el deute que té amb el seu company de
la presó diu: “No me mandéis más dinero, cuando lo necesité ya os lo pediré”.
El 8 de setembre rep la visita del Sr. Plana25, és la primera que rep des
que està a la presó. Tenir aquesta visita l’alegra moltíssim ja que li permet
saber que es preocupen d’ell. El Sr Plana li diu que la seva família està
treballant moltíssim per posar-lo en llibertat, sobretot el tio del Turrens i
Mossèn Plana. Per aquest motiu, el dia 12 de setembre aprofita per donar-los
les gràcies en una carta que envia a la seva dona.
“Deseo que digáis a mi querido tío Miquel la inmensa gratitud que le
debo por todo cuando ha hecho y hace por mi, algún día podré demostrársela.
Se porta con nosotros como un verdadero padre, dale las más expresivas
gracias por todo. Lo mismo digo de nuestro primo el Rndo. Padre Miquel
(Mossèn Plana) que también nos honra con su protección, dale de mi nombre
las gracias.”
Un cop el Sr. Plana ha visitat al meu besavi, la Conxita i el tio del
Turrens estan pendents que aquest senyor arribi a Montagut de Fluvià amb
noves notícies sobre el cas d’en Miquel Espigulé. En arribar de Santander el Sr.
Plana, el tio del Turrens el visita i li pregunta sobre les gestions que ha dut a
terme allà, per saber si hi ha alguna possibilitat d’alliberar en Miquel Espigulé.
El meu besavi, conscient de la importància de la visita del Sr. Plana a
Santander, demana a la seva esposa que li comuniqui el resultat.
“Os pido que me comuniquéis el resultado lo mas pronto posible”.
El 16 de juliol ja l’havien limitat a poder escriure cartes únicament a la
seva família. Ara, al 3 de setembre aquestes limitacions augmenten i el
reglament de la presó només li permet escriure a les persones que viuen a
casa seva. Per això comunica a la seva esposa: “Por ahora no podré escribir a
mi primo Miquel (Mossèn Plana) ni al tío del Turrens”.
Com ja s’ha esmentat anteriorment el dia 9 d’octubre la Guàrdia Civil fa
un informe, a petició de la presó de Santander, “a cerca de la conducta y
actuación en relación con el Glorioso Movimiento Nacional del individuo
llamado Miquel Espigulé Plana, vecino de Montagut de Fluvià”.
25

Tot i haver consultat arxius i preguntat a diverses persones no s’ha pogut saber qui era el Sr.
Plana. Tampoc la seva professió ni la relació que mantenia amb el meu besavi.
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És important fer referència a aquest informe perquè mostra les
acusacions de la Guàrdia Civil respecte el meu besavi. Aquestes acusacions
són les següents:
1) Se l’acusa de:
- Formar part d’Esquerra Catalana Separatista abans del
Movimiento Nacional.
- Formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes quan es va iniciar
el moviment.
- Formar part de l’Ajuntament de Montagut de Fluvià, una vegada
es van dissoldre els comitès, amb el càrrec de Tinent Alcalde.
2) Mentre va exercir els càrrecs anteriors a Montagut es va cremar
l’església parroquial, es van destruir ermites, es van efectuar registres
buscant armes i sacerdots, es van imposar multes a varis habitants pel
fet de ser contraris al règim marxista, es van cometre assassinats, es
van encendre cadàvers, es van talar boscos. Totes aquestes accions
van ser preses sota el consentiment del comitè i de tots els seus
integrants.
3) Miquel Espigulé resulta perillós per la societat.

Miquel Espigulé mudat.
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Informe de la Guàrdia Civil
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Com és de suposar en Miquel Espigulé no és conscient de l’existència
d’aquests informes i des de “La Magdalena” continua demanant els avals de
l’Ajuntament, la Guàrdia Civil i la Falange.
La tia d’en Miquel, l’Emília Espigulé, és una monja i durant aquestes
dates d’octubre es troba a França, on va ser cridada per una superior de la
seva congregació. Està molt confusa perquè en Miquel no contesta cap de les
cartes que li envia i això la preocupa molt; no sap que el reglament impedeix al
meu besavi contestar-li. Tot i així, en una de les cartes que envia al seu nebot,
li dóna les gràcies “por lo bien que te portaste conmigo cuando fui arrojada del
convento de Montserrat por la barbarie roja durante más de dos años, los
cuales gocé de hospitalidad, cariño, respeto y bondadosas atenciones”. La tia
Emilia s’ha assabentat que en Miquel Espigulé està a la presó per la Conxita, la
Marina i la Maria (mare d’en Miquel); i reconeix que ha quedat molt afectada
per la mala notícia, ja que ell és una bona persona.
“Puedes suponer que mi pena es muy dolorosa puesto que siempre en
el decurso de estos dos años vi en ti elevación de pensamientos buenos, aún
en medio de aquel ambiente fatídico y horroroso, cuyo recuerdo me llena de
espanto sólo al recordarlo.”
Com a monja que és, li aconsella pregar a Déu perquè aclareixi la veritat
de la causa que pesa sobre ell, ja que Déu és just i algun altre dia, potser no
gaire llunyà, el recompensarà pels seus sofriments.
El dilluns 18 d’octubre, dia que hauria de rebre correspondència, no rep
res. Per aquest motiu, l’endemà mateix s’afanya a escriure una carta a la seva
dona, per recordar-li que sempre espera amb ànsia les cartes i noticies, i que
vol que l’escriguin cada setmana, encara que ell no pugui contestar. A més
encara no ha rebut les sabates i passa molt fred perquè s’acosta l’hivern,
també li demana una manta gruixuda i una pinta, ja que no en té cap.
Poc després rep una carta amb data del 3 d’octubre de la Conxita.
Aquesta carta és molt especial per ell ja que per primera vegada en Josep li
escriu unes línies.
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Carta de Josep Espigulé a Miquel Espigulé, 3 d’octubre de 1939

Retrat que rep Miquel Espigulé del seu fill

El 25 d’octubre de 1939, rep una altra carta de la Conxita amb data del
12 d’octubre. En aquesta la Conxita li diu que tampoc rep gaires notícies seves,
per tant, és possible que hi hagi problemes i que les cartes es perdin pel camí,
degut al llarg trajecte que han de recórrer. Encara que en Miquel hagi dit que
no vol més girs ella li recorda que pot demanar-ne sempre que vulgui, ja que
des que la Marina treballa no els falten diners.
Des del 13 d’octubre la tia Emília ja no es troba França, sinó a casa del
meu besavi, amb la Conxita, la Marina, la Maria i en Josep. Té pocs dies per
estar-hi, ja que ha d’anar cap a Vizcaya. La tia Emília està molt contenta d’estar
amb en Josep. No obstant, reconeix que l’alegria no és total, ja que sense ell
no és el mateix. Amb la tia Emília al costat en Josep envia un altre missatge al
seu pare, amb la qual el meu besavi no pot evitar que li caiguin les llàgrimes, ja
que encara que sigui curta porta les millors paraules que un fill pot dir al seu
pare.
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Carta de Josep Espigulé a Miquel Espigulé

A partir del mes de novembre es pot apreciar un canvi en la seva
conducta i forma de pensar. En les seves cartes ja no parla de serenitat ni
d’alegria, sinó que està intranquil, angoixat i estranyat perquè no rep gaire
correspondència; se sent sol. Per aquest motiu demana a la Conxita que li digui
la veritat de tot el que està passant, que no s’amagui res. Vol saber tant les
bones com les males notícies respecte el seu cas.
“Des de la postal que me mandaste escrita del día 12 del pasado mes
que no se noticias vuestras, ya puedes suponer mi intranquilidad, estoy
pensado que estaréis enfermos o os pasa alguna cosa. Escríbeme una carta
certificada diciéndome la verdad de todo, pues de esta manera se hace mas
angustiosa mi situación al no recibir noticias vuestras ni de más familiares.”
A l’1 de novembre de 1939 el meu besavi encara no ha rebut els
resultats del Sr. Plana després d’haver-lo visitat a Santander. Tampoc sap si
serà traslladat a Girona abans o després de Nadal, ja que fa molts dies que no
rep cap carta del tio del Turrens ni d’en Mossèn Plana, fet que provoca que no
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