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A tall de pròleg
Teresa Pàmies
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Llegit el manuscrit mecanografiat del meu amic Josep Xinxó vaig tenir l'im-
puls de trucar-li i quedar per parlar-ne, bescanviar records d'una militància
exultant com la nostra a la JSUC; experiència que el company Xinxó evoca en
aquesta crònica honesta i alliçonadora en la qual m'hi he trobat sovint perquè
la vam viure intensament des de l'adolescència, amb l'ímpetu dels qui, com la
nostra generació, es creien capaços de canviar el món tot sabent que no fora
empresa fàcil. I no ho va ser, i no hem canviat el món; però en l'intent, en el
combat per assolir-ho, ens hem format políticament i humana, com a ciuta-
dans i com a persones, i a la nostra vellesa (som octogenaris) no ens penedim
d'haver escollit el camí que ens indica la consciència, fins i tot assumint-ne els
errors derivats de la ignorància i de la manca d'informació. Com diu la cançó
d'amor de Joan Manuel Serrat: "No en sabíem més/Teníem quinze anys".
Tretze quan Josep Xinxó dirigia els "pioners comunistes" de Sabadell; disset
quan a mi m'encolomaren la direcció de Juliol, portaveu de la JSUC perquè els
nois més preparats que en formaven la redacció marxaren al front a combatre
el feixisme amb armes que no coneixien. Molts d'ells ja no en tornarien. 

De tot això hauríem parlat amb Xinxó al cap de seixanta anys si jo l'hagués
trucat per a comentar el manuscrit. Ja en tindrem ocasió o tal vegada no cal-
gui. Amb aquest improvisat minipròleg n'hi hauria prou si, com és el meu
desig, serveix per esperonar-ne la lectura entre els joves d'avui que busquen
referents per al combat actual que, en el fons, és la continuació del nostre, per
un món sense injustícies, ni misèria ni explotació, ni humiliacions causants o
desencadenants de les guerres més devastadores i de la degradació humana,
fomentada per un sistema capitalista en avançat procés de descomposició
econòmica i moral. 

No és aquest el lèxic emprat per Josep Xinxó en la seva crònica autobiogrà-
fica. No fou mai un predicador i el seu estil segueix essent senzill i sobri, com
l'entorn familiar i sindical en el qual es formà la seva personalitat; però la
timidesa natural no ha impedit abordar aspectes de la nostra militància dels
quals no podem vanagloriar-nos, però en parla sense caure en el masoquisme



ni en l'autocrítica formal. Situa els fets en la circumstància i en l'àmbit concret
de Sabadell, la ciutat on va néixer i amb la qual ha compartit lluites sindicals
d'envergadura, militància comunista conflictiva i accions cíviques més enllà
dels partits, no sempre sensibles als problemes de la gent que es mou per
motivacions no polítiques. Els militants de la talla de Josep Xinxó i altres joves
sabadellencs que apareixen al seu llibre combinaren la lluita organitzada amb
l'esforç de guanyar-se les garrofes en les condicions més adverses, com ara
reconstruir l'organització i buscar feina en tornar de l'exili amb divuit anys.
Resulta altament estimulant l'evocació d'aquell període, quan forma una
família amb Margarita Muro, la noia obrera del tèxtil, procedent de Sariñena,
magníficament descrita en totes les seves característiques: com a dona, com a
treballadora amb consciència de classe; la companya coratjosa amb la qual
afrontarà les dificultats derivades d'una postguerra agreujada per la pervi-
vència del règim repressor dels derrotats que no es donaven per vençuts ni
renunciaven als ideals pels quals lluitaven i que, a Sabadell, abans de néixer
Josep Xinxó, havien mobilitzat els obrers més decidits que aportaren valors
ètics i iniciatives imprescindibles a tot moviment revolucionari seriós i res-
ponsable com ara la FLS (Federació Local de Sindicats) de Sabadell, de carac-
terístiques específiques que no han perdut vigència amb els anys. Josep Xinxó
s'hi refereix amb admiració, com un exemple que sempre tindria en compte.
En realitat, Sabadell és el protagonista principal de la crònica de Xinxó,
expressió de la seva generació, nois i noies de la JSUC que apareixen al llarg
de la narració fins i tot en cartes escrites des de l'exili, incloses en el llibre, junt
amb la carta pòstuma del sabadellenc Jaume Girabau i els seus companys afu-
sellats pel franquisme en tornar de l'exili mexicà per a prosseguir la lluita
contra la dictadura franquista en la boca del llop. 

La crònica del company Xinxó és, implícitament, homenatge a tots ells i una
demostració d'amor per la seva ciutat on, als vuitanta anys repicats, segueix
residint envoltat de records i enyorant la noia de Sariñena que fou la seva
companya, la mare del seu fill i l'àvia del seu nét, que és el futur. A millorar-
lo ha contribuït Josep Xinxó, també amb aquest llibre.  

Teresa Pàmies 
Barcelona, juny del 2004
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L'oblit és una forma de complicitat1

Jordi Serrano

No és l'odi qui parlarà demà, sinó la justícia, basada en la memòria2

Albert Camus

1 Joan Francesc Pont. Homenatge als lluitadors antifeixistes. Paranimf de la Universitat de Barcelona. Barcelona,
11 de maig de 2004. Text mecanografiat inèdit. 4 pàgines.
2 Albert Camus. Crónicas (1944-1953). Barcelona: Alianza Editorial, 2002, p. 20.
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3
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3 Xavier Domènech. Quan el carrer va deixar de ser seu. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2002.
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Metodologia

Fa quasi dos anys en Josep Xinxó em va fer cridar. Vaig anar a veure’l i em
va explicar que abans de morir volia deixar escrites unes memòries. Com que
no pot escriure em va demanar que l’ajudés. Lògicament li vaig dir que sí.
Tinc una formació acadèmica que dec a la societat i hi ha moments a la vida
que, per civisme, s’ha de fer allò que dicta la consciència política.

Vaig dir-li que em pensaria com fer-ho. Hi havia almenys tres possibilitats.
La primera, fer una biografia de Josep Xinxó. La segona, un llibre d’entrevis-
ta, òbviament l’opció més senzilla per a mi. I la tercera, un relat autobiogràfic
en primera persona. A la fi aquesta darrera ha estat l’opció escollida. 

La metodologia emprada ha estat poc ortodoxa. Vaig agafar el casset més
vell, i per tant de més fàcil ús –paradoxes de la tècnica moderna–, un pilot de
piles i una caixa de cintes. En Josep va anar gravant i jo transcrivint. Cada
vegada que ordenava una part, la hi passava per tal que em fes les rectifica-
cions necessàries i aprofitàvem per afegir nous aspectes o aclarir allò que no
s’entenia o era poc comprensible. A més, un cop entrats en matèria, vaig
poder preguntar-li per altres aspectes que em semblaven interessants. 

No vull amagar el fet que no es parla tal com s’escriu i que, per tant, tot i
que la meva actitud pretén ser honesta no és neutral. Es pot ser objectiu amb
personatges com Franco, Hitler o Mussolini?, es preguntava Vázquez
Montalbán fa uns anys. Coincideixo amb Josep Fontana amb la necessitat
imperiosa de sortir de la “historiografia de supervivència”

4
que se situava a

la defensiva. Si durant el franquisme podia tenir un sentit, ara, i des de fa
molts anys ja no. En aquest marc sóc partidari del que Hobsbawm anomena
una història construïda des d’un “partidisme legítim”.

5

He deixat de banda l’opció d’entrar en el debat entre el conscient i l’incons-
cient. Penso que si hom hi entra deixem de fer història laica i racional per
endinsar-nos en camins desconeguts per la historiografia. Per tant, he volgut
que en tot moment en Josep Xinxó estés d’acord en els papers que anaven sor-
tint de la impressora. No he pretès en cap moment descobrir altra cosa que en
Xinxó no sabés. He estat per tant un instrument al servei de la memòria de
l’oposició sabadellenca.  

4 Jordi Serrano. “Entrevista a Josep Fontana” a Espai de Llibertat. Barcelona: Fundació Ferrer i Guàrdia, núm.
12, quart trimestre 1998, p. 29.
5 Eric Hobsbawm. Sobre la història. Barcelona: Crítica, 1998, p. 134-140.



15LES JSUC DE SABADELL

Al cap d’un temps de repassar papers i de conèixer més a fons la persona-
litat de l’amic Xinxó vaig anar intuint els motius d’aquest testimoni. Vaig que-
dar impressionat de la precisió de determinats records. Hi havia alguna cosa
en aquesta gran precisió, comparats amb els meus, que em van fer pensar
–amb raó o sense– que en alguns moments els actors són conscients de la
importància de determinada acció i això, segurament, fa que es recordi. Saben
que són portadors de la memòria, d’una memòria que no és a arxius i que pot
desaparèixer si alguns dels seus protagonistes no la converteixen en lletra
impresa. És doncs una memòria prodigiosa ja que els protagonistes saben,
mentre viuen els fets, que algun dia s’hauran d’explicar. Aquesta és, crec, en
el fons la determinació de Xinxó a l’hora de posar-se a fer aquestes memòries-
testimoni. Tampoc són estrictament les memòries individuals de Josep Xinxó,
que també; sinó la memòria de tota una generació, de tot un gran grup de per-
sones. Es tracta dels sabadellencs que eren joves durant la Guerra Civil.
Numèricament, estaríem parlant de quasi un miler de persones.

6

Vam començar a gravar a inicis de l’any 2001 i acabem a mitjan 2004. En
total 22 cintes. A més, quan estàvem a la recta final, vaig “descobrir” gràcies
a l’amic Andreu Segura –un home fiable per la memòria ciutadana i a qui
sempre hom pot recórrer amb encert– de l’existència de sis cintes gravades
l’any 1981 pel mateix Segura, l’Isidre Garcia i l’Andreu Castells a un grup
d’antics militants de les JSUC de Sabadell.

7
Vaig escoltar aquelles cintes –entre

elles hi havia Josep Xinxó– i vaig transcriure’n algunes reflexions. He de dir
que, en el substancial, Xinxó explicava les coses amb igual precisió ara que
vint anys enrere. Alguns nous matisos van ser comentats amb ell i introduïts
en el text amb la seva aprovació.  

Hem corregit les cartes de l’exili que figuren a l’annex. Ha estat una decisió
difícil. Les dificultats d’escriure en català des de Mèxic afegeixen un toc de
dramatisme al sempre dolorós exili que, a més del significat que té per a
tothom, comporta també perdre la llengua escrita. Les hem corregit per res-

6 “Vàrem passar de 300 militants d’abans de començar la guerra a més de mil al acabar-la”. Unió Jove. Portaveu
de l’organització de Sabadell de la Joventut Comunista de Catalunya, any VII, núm. 4. Sabadell, 21 de març de
1977, p. 4 i 5. Per a la primera etapa de formació de les Joventuts Socialistes Unificades, vegeu en l’àmbit
espanyol: Ricard Viñas. La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936). Madrid: Ediciones
Siglo XXI, 1978; i en l’àmbit català Ramon Casteràs. “La joventut unida per la revolució marxista”, a Enric
Ucelay da Cal. La joventut a Catalunya al segle XX. Materials per a una història. Barcelona: Diputació de
Barcelona, 198, p. 173 a 181.
7 Sis cassets amb l’enregistrament de diverses reunions en les quals van participar Josep Xinxó, Francesc
Sánchez, Ramon Gelis, Josep Saderra i Pere Oliver. Maig-novembre de 1981. Arxiu d’Andreu Segura. 
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pecte als exiliats i sobretot, penso jo, per respecte a aquells que els van conèi-
xer i que m’ho han demanat.

He dit que sóc amic de Josep Xinxó. Efectivament, el vaig conèixer fa uns 30
anys. Devia ser l’any 1975 o 76 quan, essent dirigent de la Joventut Comunista
de Catalunya, vaig saber que existia un sabadellenc que havia militat en una
organització anomenada JSUC. Una sorpresa que s’afegia a sorpreses molt
més increïbles com descobrir que a Catalunya havia existit la Generalitat de
Catalunya i l’Estatut d’Autonomia. Avui pot semblar difícil de creure, però
les coses són com són. Vam tenir diverses converses amb el Josep Xinxó de les
quals, una part, van quedar reflectides en una entrevista a la revista clandes-
tina de la JCC local Unió Jove.

8
Sense ser-ne massa conscients en aquells

moments de joventut, Xinxó ens donava una cabota d’un fil de la història que
no s’havia acabat de trencar del tot per l’existència d’un grup de ciutadans
que de forma heroica van saber mantenir-se fidels a uns ideals. 

Tot i aquesta amistat de molts anys he intentat ser molt curós amb la seva
interpretació subjectiva dels fets, mentre passaven o amb posterioritat. Penso
que aquest relat és interessant pels aspectes de testimoni directe d’uns fets
poc coneguts com per la visió subjectiva del seu protagonista. Hi ha poques
oportunitats per a un historiador de poder comptar amb un testimoni de carn
i ossos del seu objecte d’estudi. 

Aquesta és doncs una tasca cívica, és a dir, un compromís moral envers una
generació que va lluitar heroicament en moments realment difícils i dels
quals en sabem molt poc.

9

Apunts d’una ciutat en blanc i negre 

Aquestes memòries són les úniques existents a la nostra ciutat que relliguen
el Sabadell republicà amb el Sabadell de la democràcia actual. El testimoni de
Manuel Pac10 és molt notable, però és una persona que arriba a Sabadell des-
prés de la guerra. Les memòries de Ramon Bardés11 són molt interessants, però

8 Unió Jove. Portaveu de l’organització de Sabadell de la Joventut Comunista de Catalunya, any VII, núm. 4.
Sabadell, 21 de març de 1977, p. 4 i 5.
9 He tingut en compte, a banda de molts consells, el pròleg de Ricard Vinyes a El soldat de Pandora. Una
biografia del segle XX. Barcelona: Proa, 1998, p. 9 a 17.
10 Manuel Pac Vivas. Batalló de càstig. Memòries d’un vell lluitador d’origen pagès. Lleida: Pagès Editors, 1999.
11 Ramon Bardés. Un de nosaltres, 1936-1939. Sabadell: Nova Biblioteca Sabadellenca, 1985.
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només tracten lateralment sobre aspectes relatius a la ciutat i en un espai de
temps de 1936 a 1939. Les memòries inèdites de Rosas i Marcè12 són dues
visions també d’una gran importància des del punt de vista històric, però
ambdós s’acaben exiliant; el primer immediatament després de la guerra i el
segon un temps més tard. Aquestes dues memòries és urgent editar-les pel seu
enorme interès històric i també com a eina per lluitar contra la desmemòria. 

L’interès del testimoniatge de Xinxó és precisament que, excepte els dos
anys d’estada als camps de concentració francesos –torna l’any 1942–, sempre
ha viscut a Sabadell. Sembla increïble que en aquests quasi 30 anys de demo-
cràcia no s’hagi fet el necessari esforç institucional de recuperar la memòria
de la resistència. Xinxó és quasi la darrera oportunitat; no en va, va ser pro-
bablement el militant més jove del PSUC, amb 13 anys. 

Quan en determinats sectors socials es diu que millor no recuperar la
memòria de l’oposició, es parteix o bé de la ignorància o bé de la mala fe.
Durant 40 anys ens van estar martellejant amb la història dels vencedors, i
quan l’any 1977, es va poder recuperar la memòria democràtica no es va fer.
Un gran silenci culpable recorre la nostra classe política esquerrana. La recon-
ciliació era necessària però l’oblit no; moltes de les coses que passen avui en
la política sabadellenca, catalana i espanyola tenen a veure amb aquest oblit
criminal. Oblit que ens porta a plantejar que a la fi, quan algú tracta de l’èpo-
ca de 1939 fins a 1977, quasi ha de recórrer a la memòria de Josep Maria
Marcet,13 imaginari col·lectiu d’on la ciutat fonamenta la seva pobra actitud
cívica. Mostra fefaent d’aquest argument és que al bell mig de la nostra ciu-
tat hi ha una plaça que porta el seu nom. És simplement imaginable que a
Alemanya o a Itàlia passi alguna cosa semblant? Es diu que aquí les coses
eren diferents. 

Donem doncs un petit repàs al que significa el franquisme a la nostra ciu-
tat.14 Hem de dir que tenim moltes preguntes bàsiques que encara avui no
tenen una resposta clara però que poden aproximar-nos una mica a les dades

12 Josep Rosas (ciutadà desconegut). Del Llobregat al Mapocho. Sabadell: AHS, mecanografiat inèdit. Dec el
seu coneixement i lectura a l’amabilitat de Joan Comasòlibes, director de l’AHS. Avenir Marcè. Memòries,
mecanografiat inèdit, Reanne, 2000, p. 47. He tingut la sort de poder-lo llegir gràcies a la gentilesa de Josep M.
Civis. D’una forma més tangencial, té molt d’interès el llibre sobre el ciutadà de Sentmenat Joan Escuer sobre
la seva estada a camps de concentració francesos i el camp de concentració nazi de Dachau: Benjami Benedicto
i Francesc Tresserras. Joan Escuer. Biografia d’un deportat a Dachau. Barcelona: Viena Edicions, 2003.
13 José María Marcet Coll. Mi ciudad y yo. Veinte años en una Alcaldía. 1940-1960. Barcelona, 1963. 
14 Per a una visió més general. “Josep Fontana: España bajo el franquismo. Barcelona: Crítica, 2000. 
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més significatives de la dimensió del terrorisme franquista en una ciutat,
Sabadell, on al seu nomenclàtor hi havia noms ignominiosos com aquests:
General Sanjurjo, General Mola, General Martínez Anido, Primo de Rivera,
Legión Cóndor, Calvo Sotelo i Rambla del Caudillo.

A Sabadell hi va haver 52 ciutadans a Mauthausen, dels quals 35 hi van
morir.15 No sabem encara avui quants sabadellencs van anar a parar a camps
de concentració a França, però les evidències escrites ens diuen que molts,
moltíssims. Tants que hom se’ls podia trobar passejant pels camps, com ens
explica Xinxó, Josep Rosas o Josep Saderra. Rosas utilitza molt d’humor negre
ja que denomina el grup de sabadellencs del camp de concentració d’Argelers
com “Els dotze pòtols”.16 Una altra referència ens la dóna Jaume Saderra en la
petita novel·la publicada l’any 1989.17

Tampoc sabem quants sabadellencs es van haver d’exiliar, ni quants van
tornar, ni quants van morir lluny de la seva ciutat estimada. El següent petit
detall anecdòtic mostra molt clarament la duresa de la venjança franquista
envers els exiliats. Josep Rosas explica com l’any 1959 fa gestions per tornar i
encara utilitzen un cas pendent –i totalment aliè a la seva persona– per impe-
dir-li el retorn. Arriba fins i tot a entrar en vaixell al port de Barcelona i no el
deixen baixar.18

Es calcula que hi ha 2.000 ciutadans sabadellencs en camps de concentració
o presons a Espanya a: Miguel de Unamuno (Madrid), Manacor (Mallorca),
Portaceli (València), Miranda de Ebro, Reus i San Marcos (Lleó). La llista de
batallons de penats on hi ha sabadellencs és interminable.19 Sabem també de 14
afusellats i de 58.941 fitxes policíaques de repressió, d’una població de 47.000
habitants. És a dir, hi havia més fitxes que ciutadans vius. Un 4,25% de la
població sabadellenca va ser empresonada. 

15 Les dades que segueixen estan extretes de: www.memoriademocratica.org. Per a una visió panoràmica dels
catalans als camps nazis vegeu: Montserrat Roig. Els catalans als camps nazis. Barcelona: Edicions 62, 2001, i
els més recents David Serrano. Un català a Mauthausen. Barcelona: Pòrtic, 2001; Joaquim Amat Piniella. K.L.
Reich, pròleg a càrrec de David Serrano. Barcelona: Edicions 62, 2001; David Serrano. L’hora blanca.
L’holocaust i Joaquim Amat Piniella. Sabadell: Fundació Ars, 2004.
16 Josep Rosas, op. cit., p. 206.
17 Jaume Saderra i Riera. Esgarrinys de Filferrada (Somnis confinats). Aranguren: El Paisaje Ediciones, 1989.
18 Josep Rosas, op. cit., p. 164.
19 Andreu Castells. Sabadell, informe de l’oposició. Vol. VI. “El franquisme i l’oposició sabadellenca (1939-
1976)”. Sabadell: Edicions Riutort, 1983,  p. 26-80.
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Tampoc coneixem el nombre de desterrats. Les detencions, les tortures i els
empresonaments duren el que dura la dictadura i encara l’any 1966 es van
detenir a Sabadell 21 persones, 26 el 1967, 48 el 1968, 32 l’any 1969; encara
l’any 1973 se’n van detenir gairebé 50, i així fins a la fi de la dictadura l’any
1977. De 1966 fins a 1976 hom calcula a la baixa que el nombre de detinguts
per motius polítics a Sabadell fou de 259.20

Aquests apunts documenten l’abast de la repressió franquista a la nostra
ciutat. Paul Preston diu: “Creo que analizado en su conjunto el sufrimiento
del pueblo español merece el nombre de holocausto”.21 Es refereix a la Guerra
Civil, però també ens parla del “largo holocausto de los derrotados”22 en refe-
rència als quasi 40 anys de dictadura. És difícil de saber si algun dia s’acaba-
rà parlant de l’holocaust o, potser més encertadament, del genocidi sabade-
llenc. El que és inqüestionable és que les dades fan esfereir.

De fet, quan la Generalitat es va plantejar indemnitzar els presos polítics
del franquisme (amb més de sis mesos a la presó) que quedaven vius s’espe-
rava una llista d’uns 2.000 i en van aparèixer 35.000.23 El mateix ens pot aca-
bar passant a la nostra ciutat un cop tinguem completada la resposta a les
preguntes bàsiques. Ara, quan es comença a fer història comparada, quedem
corpresos en saber, per exemple, que per cada alemany empresonat abans de
la II Guerra Mundial pel règim nazi n’hi ha 30 a les presons franquistes a la
postguerra. Increïble però cert. Fins i tot un periodista de l’Alemanya nazi
escrivia que la repressió era “de un modo más drástico incluso que aquí en
Alemania (...) El principio del nacionalismo moderno, ‘que no quede un
adversario sin destruir’, se cumple a rajatabla”.24 De fet, Xinxó es dol de l’in-
terès de la societat espanyola per la dictadura xilena o argentina, en compa-
ració al cas espanyol. Del mateix parer és Preston: “En cuanto a las víctimas
de la represión franquista, yo estimo que ascienden a 100.000. Si considera-
mos el horror mundial que hubo, por ejemplo, ante los crímenes de Pinochet,
que ocasionaron entre 3.000 y 4.000 muertos, la diferencia es abismal.”25

Més difícil de documentar és la revenja sistemàtica i continuada dels fran-
quistes envers la resistència. L’ambient repressiu a Sabadell impregnava el

20 Xavier Domènech. “40 anys de repressió i un dia de llibertat”, a Ordint la Trama. Sabadell, octubre de 2001, p. 17.
21 “Entrevista a Paul Preston” a El País, 31 de març de 2004, p. 43.
22 Ibídem. 
23 Xavier Domènech. Op. cit., p. 16. 
24 Citat a Xavier Domènech. Op. cit., p. 17.
25 “Entrevista a Paul Preston”. Op. cit., p. 34.
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conjunt de la vida econòmica, laboral, cultural i social. Podem parlar de la
repressió a “varios niveles que afectaban al opositor y a su familia: humilla-
ción masiva, humillación psicológica, humillación económica...”.26 En l’àmbit
sabadellenc podem trobar alguns exemples d’aquestes formes de repressió
que sovint es menystenen.

Avenir Marcè, un home d’ERC, explica que la pressió dels feixistes locals li
va impedir continuar fent classes a l’acadèmia Cots, després d’haver-se pas-
sat vuit anys lluny de Sabadell a l’exili i a la presó.27

Josep Xinxó ens dóna uns fragments sensacionals del comportament
immoral d’aquells que feien la feina bruta dels polítics franquistes sabade-
llencs: aprofitar que el marit no és a casa seva per anar a amenaçar i espantar
la seva dona.

La por i la humiliació de què ens parla Preston encara és present a la nostra
ciutat. Hi va haver famílies que, terroritzades per la mort, l’espant i la salvat-
ge repressió, van arribar a canviar-se el nom per esborrar una part de la seva
pròpia identitat, de la seva història familiar i de la seva memòria. En sé algun
cas, i per no afegir més dolor no n’escric els noms. Hi ha detalls que expliquen
molt més que posar un munt de dades i xifres.

En aquest ambient límit de la condició humana hi ha noms propis de dones
sabadellenques que sobresurten per la seva heroïcitat; només dos exemples:
Josefa Ramos s’incorpora a la Resistència a la zona de Gaillac i “Malgrat les
heroïcitats i proeses que li van permetre no ser mai detinguda per la Gestapo,
ha mort en l’anonimat de l’exili de Tolosa”.28 Maria Salvo: després de passar
per camps de concentració francesos, és condemnada a Espanya a 30 anys de
presó dels quals en compleix 16. En surt l’any 1958.29

26 Ibídem.
27 Avenir Marcè, op. cit., p. 47.
28 David Serrano. “Maria Salvo, Neus Català i Josefa Ramos” a El 9Punt, 10 de novembre de 2002, p. 6.
Testimoni del destacat paper, i alhora oblidat, de les dones n’és la novel·la de Teresa Pàmies Dona de pres.
Barcelona: Proa, 1976.
29 Vegeu l’esfereïdor relat de Maria Salvo a: Associació Catalana d’Expresos Polítics: Notícia de la negra nit.
Vides i veus a les presons franquistes (1939-1959). Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001; i J. L. Martín Ramos
i Gabriel Pernau. Les veus de la presó. Barcelona: Edicions la Campana, 2003, p. 85. Sobre l’important i heroic
paper de les dones, vegeu, per exemple Fernanda Romeu. Mujeres contra el franquismo. Fernanda Romeu
(ed.), 1994 i David Serrano. Les dones als camps nazis. Barcelona: Pòrtic, 2003. Per a una visió general de la
irrupció de les noies a la política vegeu Teresa Pàmies. Quan érem capitans. Barcelona: Proa, 1984.
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Mentre tot això succeïa, mentre morien 35 sabadellencs en camps de con-
centració nazis, visitaven la ciutat Hans Thomsen –cap nacionalsocialista
nazi–30 i Detlev Ehlers –cap nacional de les Joventuts Hitlerianes d’Espanya–31

i eren rebuts per Josep M. Marcet i l’arquebisbe Modrego, entre altres autori-
tats. Les fotografies d’aquests esdeveniments publicades per Andreu Castells
són uns documents colpidors i acusadors irrefutables que tiren per terra
qualsevol intent de revisió interessada del passat. Avui, si no fos per la ver-
gonya que provoquen, causen un extraordinari estupor.32 El 15 de gener de
1942 l’Ajuntament de la ciutat concedeix la medalla d’or de la ciutat a Franco
i el dia 27, tres anys després de l’entrada de les tropes franquistes i feixistes,
el dictador visita la ciutat i se li lliura la primera medalla d’or.33 Medalla enca-
ra avui vigent. 

Xinxó explica com la nit del 26 el van anar a buscar, junt amb desenes de
sabadellencs, i el van detenir justament a la pedra dels Eucaliptus, on es porta
els morts! En aquest detall hi podem trobar la darrera frontera de la dignitat
sabadellenca. És un fet òbviament silenciat en el relat “oficial” de Marcet i que
massa gent dóna per bo: “Movilicé personalmente todos los recursos y conse-
guí montar una organización perfecta y tan excelentemente sincronizada que,
pese a su complejidad, no falló un solo detalle”.34 Evidentment, en el pla devia
ser-hi el de detenir sabadellencs a la pedra. 

Vull deixar constància de tots aquests fets quan precisament en aquest relat
hi ha evidències que Marcet va ser el menys dolent del que pot ser un alcal-
de feixista d’una ciutat. Com dèiem, les coses són com són i hem intentat ser
honestos. 

Un dels elements més imperceptibles de la desmemòria afecta la concepció
que hom té del Sabadell d’”abans” i del d’”ara”; és a dir, sobre la pròpia iden-
titat sabadellenca. Sabadell és el que és gràcies a molta gent; però segurament
tota aquesta gent, la gent treballadora, té dos símbols: una gran institució com
la Federació Local de Sindicats i una gran figura com Josep Moix. És bastant
estrany que potser al personatge polític més important d’aquesta ciutat, que
va ser ministre de Treball de la II República, no se li hagi fet un homenatge,

30 Andreu Castells. Op. cit., p. 26.13. Referència del 10-IV-1939.
31 El 22 d’agost de 1941. Ibídem, p. 26.22.
32 Martí Marín. “Sabadell nazi? Un trist espectacle de postguerra”. Ordint la Trama. Sabadell, núm. 19, gener
de 2003, p. 20-21. 
33 Andreu Castells. Op. cit., p. 26.26. 
34 José María Marcet Coll. Op. cit., p. 95.



com el mateix Xinxó intentà. Més estrany quan des de la tradició comunista,
CCOO hi hauria de ser-ne sensible i des de la UGT també perquè va ser en
aquest sindicat on Moix va realitzar les seves activitats a partir de 1936. 

El Sabadell de Moix és el Sabadell del Círcol Republicà Democràtic Federal,
una entitat anomenada la “Catedral Republicana”, i en produir-se l’entrada
de les tropes nacionalistes –sona estrany però és així– un grup de republicans
va enterrar el bust de Pi i Margall, per a quan les circumstàncies de llibertat
ho permetessin. Un sabadellenc sap el lloc, que s’ha transmès de generació en
generació i encara és colgat. Una vergonya més. 

El franquisme trenca moltes coses, la nostra vida cultural, social, política,
econòmica, etc. I aquest trencament té conseqüències, unes tangibles i altres
intangibles. Les tangibles s’expliquen per si soles si analitzem el que ha fet, i
està fent, l’Ajuntament de la nostra ciutat. A partir de 1979 es van invertir
milers de milions en qüestions tan bàsiques com canonades d’aigua potable:
fins feia poc hi havia epidèmies. Es van construir escoles, es van fer places i
centres de salut, es van plantar arbres; en definitiva, es va haver de fer una
ciutat de bell nou. 

Durant  40 anys uns quants es van fer rics mentre la immensa majoria mal-
vivia. Va ser una situació tan desastrosa que fins i tot manquen les paraules
per definir-la; però potser la millor forma d’expressar la derrota total de la
ciutat i dels seus ciutadans, la vergonya més gran, fou que els seus habitants
van tornar a viure en coves, sí, en coves! I precisament d’allí, d’aquelles coves,
en va sortir l’altre gran riu de llibertat, la creació del PSUC “de l’exterior”. 

En referència a les conseqüències intangibles del franquisme trobem en un
lloc destacat l’atac a la cultura. Fa ben poc a Sabadell hem inaugurat la biblio-
teca del vapor Badia, potser la redempció definitiva d’aquella gran barbàrie
que significà la crema dels llibres de la biblioteca del Círcol Republicà Federal.
Cremar els llibres d’aquella biblioteca no és producte de l’atzar, sinó el símbol
d’una actitud feixista que necessitava acabar amb la cultura. I acabant amb els
llibres i la cultura s’acabava amb l’ètica republicana, s’infringia un mal intan-
gible i per tant més poderós que cap altre: la derrota de la llibertat.

Un aspecte que cal ressaltar és que aquestes memòries són les memòries d’un
ciutadà treballador normal i corrent. No es tracta d’un gran dirigent, d’una
gran personalitat acadèmica, d’un gran prohom; és simplement un ciutadà del
carrer empès per uns grans ideals. Molt sovint alguna gent es pregunta, ens
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preguntem, què podem fer per la ciutat, pel país? Xinxó demostra amb la seva
actitud al llarg de tota una vida i de tants i tants companys i companyes que
fins i tot en les pitjors circumstàncies un ciutadà normal i corrent és capaç de
simbolitzar la dignitat i la noblesa d’una ciutat. Mentre han mort molts resis-
tents, molts estan a l’exili i altres a les presons, hi ha un grup de persones que
mantenen amb paciència i perseverància el cap alt a l’espera que noves gene-
racions s’incorporin a la lluita per la llibertat i la justícia. Per això encara és més
indigna la virulència, la bestialitat del règim franquista vist des de la perspec-
tiva d’un ciutadà del carrer. Potser una de les coses que més impressionen és
la quantitat de joves sabadellencs, normals i corrents, morts al front, als camps
de concentració nazis o de joves sabadellencs exiliats a França o a Mèxic. La
repressió no va anar solament contra una elit dirigent, va anar contra la classe
treballadora en el seu conjunt amb una ferocitat i salvatgisme que va durar 40
anys. Potser la nostra democràcia no s’ha adonat d’on era, el que Camus con-
sidera la vertadera elit, als camps de concentració i a la resistència d’aquests
nois i noies de les JSUC.35

Preston explica com a la zona republicana l’autoritat republicana “intentó
acabar con la violencia”, en canvi a la zona franquista “los militares y la
Iglesia avalaron el terror como elemento de poder”.36 Tots els morts –els de
tots els bàndols– han de recaure sobre la consciència d’aquells que es van
revoltar i d’aquells que van donar suport a la revolta. Ni l’exèrcit, ni l’esglé-
sia, ni ningú encara avui ha demanat perdó. En la consciència col·lectiva ha
quedat un mite, el que l’església va ser bel·ligerant contra la dictadura als
darrers anys. En primer lloc totes les evidències apunten al contrari: l’esglé-
sia mai no va demanar formalment l’amnistia ni va demanar perdó pel seu
paper durant el franquisme.37 És més, no va demanar clemència quan les exe-
cucions de 1975, i fins i tot durant el 23-F es va mantenir a l’expectativa.38

L’església sabadellenca, per exemple, podria donar un pas endavant i retirar
el monument a Àngel Rodamilans a l’entrada de la Puríssima. No n’han tin-
gut prou amb 60 anys? 

I quan algú gosa qüestionar alguna d’aquestes coses encara hi ha qui s’atre-
veix a dir que millor no aixecar els morts a les fosses. Com afirma Georges
Bernanos: “La pacificació comença sempre pels cementiris”.39 Des de quins

35 Albert Camus. Op. cit., p.  65.
36 “Entrevista a Paul Preston”. Op. cit., p. 34.
37 Nicolás Sartorius i Javier Alfaya. La historia insumisa. Madrid: Espasa Calpe, 1999, p. 115. 
38 Ibídem, p. 128-129. 
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principis morals es pot afirmar que una família no té dret, encara avui, a saber
on són enterrats els seus familiars? L’oblit és una forma de complicitat amb
els botxins.    

10 notes sobre el treball

Vull centrar la mirada sobre les memòries de Josep Xinxó en deu aspectes
que em semblen rellevants. Uns són reflexions envers el seu testimoniatge;
altres, reflexions que han sorgit al llarg d’aquests tres anys de relació personal. 

1. El 31 de gener de 2002 mor Margarita Muro. Josep Xinxó l’ha mimada
–primer a casa i després, quan ja no va poder més, a la residència, la decisió
més difícil de la seva vida– com mai un home ha mimat la seva companya.
Els dimecres li portava una rosa i lioneses. La darrera vegada que la va visi-
tar, va mantenir un aparent moment de lucidesa i li va somriure –feia temps
que no somreia–, i l’endemà va morir. 

2. L’any 1972 torna Ramon Gelis de Mèxic per primera vegada a Sabadell.
Trobarem pocs exemples en la història mundial d’un exili que dura des de 1939.
33 anys fora de casa! Quina falta de pietat dels franquistes! En Ramon passeja
per la Rambla (anomenada Rambla del Caudillo) i ja no la reconeix. Però el que
em sembla encara més increïble, més brutal, és que no trobi ningú. Era l’any
1972! Ha de passar un any per tal que es tornin a refer els contactes personals.  

3. Hi ha aspectes d’una investigació que no surten en el text. Hi ha un espai
on es generen emocions i sentiments difícils de transmetre. Una d’aquestes
emocions em va costar molt d’entendre. Durant les llargues converses i enca-
ra més llargues hores transcrivint les cintes, notava una estranya emoció quan
en Xinxó relatava la crida al Servei Militar del seu fill Ferran. Ell i la Margarita
van patir molt aquest fet. El Ferran va fer la mili l’any 1973. No estem doncs
en els temps de la dura postguerra. Però per a la mentalitat dels Xinxó l’any
1973 havien d’enviar el seu fill a... l’exèrcit enemic que els havia derrotat i
humiliat. Havien passat molts anys i encara el franquisme afegia un element
més de dolor i de sofriment als perdedors de la Guerra Civil i ho feia amb els
seus fills. Aquells que menystenen la duresa de la dictadura dels darrers anys
haurien de demostrar una mica de sensibilitat i posar-se en la pell de l”’altre”
i entendre el seu patiment. 

39 Georges Bernanos. Els grans cementiris sota la lluna. Barcelona: Curial, 1981.
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4. Penso que un dels testimonis més significatius d’aquestes memòries és el
cas de Pere Gallifa.40 Que un sabadellenc estigui amagat 4 o 5 anys a la pròpia
ciutat és esfereïdor. Ha quedat en la memòria ciutadana la sensació que aquí
la repressió va ser menor que en d’altres llocs –cosa que és certa–, però d’a-
quí s’ha passat a minimitzar l’abast real del significat del franquisme a la ciu-
tat. Que una persona visqui terroritzada durant cinc anys, amagat de tothom,
passant les nits a la mina de la masia de Ca n’Oriac no deixa de ser un testi-
moni esgarrifós i una demostració clara de l’actitud venjativa i bestial dels
franquistes sabadellencs. Mentre això passava, quants sabadellencs van fer
fortunes? Quants vivien plàcidament a llurs cases? L’existència d’un talp
sabadellenc ens demostra la gravetat de la situació a la ciutat i la manca de
generositat dels guanyadors de la guerra i la seva misèria moral. 

5. Quan estàvem ultimant aquest llibre remenant tota mena de fotografies,
una d’elles em va cridar especialment l’atenció. Era en Josep Xinxó en la seva
joventut. Va ser tanta l’emoció que generava la fotografia que vaig preguntar-
li de quan era. Em va explicar que del dia que el van cridar les autoritats fran-
quistes perquè es presentés a l’Obrera, on els van fer formar i pelar de mala
manera; en acabar es va anar a fer la fotografia. Potser perquè quedés testi-
moni de la barbàrie i sobretot –penso jo– que en quedés testimoni de la dig-
nitat de la resistència. És la foto de la portada d’aquest llibre. Aquest aspecte
de l’Organización Juvenil és relatat per Marcet dient que “Registraron en
nuestra ciudad un aluvión de ingresos”.41

6. Trobarem també pocs moments en la nostra història en què l’actitud ven-
jativa arribi als extrems que vam viure a la nostra ciutat. Al Josep Xinxó, no
ens cansarem de repetir-ho, un ciutadà treballador de la nostra ciutat, no li
retornen el passaport fins 33 anys després de la fi de la Guerra Civil! Quan
per fi travessa la frontera els vells republicans criden: “Ja respirem”. Una
bona metàfora del significat d’una dictadura feixista que aconsegueix fins i
tot que els seus ciutadans notin que els falta l’aire, símbol de la llibertat. 

7. Que des de 1951,42 i durant tants anys, coexisteixin a la nostra ciutat dues
organitzacions del PSUC sense connexió directa denota el grau d’heroisme de
tots aquells homes. Una organització és a la qual pertany Xinxó i la generació

40 La seva carta de comiat quan se’n va al front no pot deixar de commoure’ns. Vegeu l’annex. 
41 José María Marcet Coll. Op. cit., p. 84.
42 40 anys de lluita per la democràcia i el socialisme, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Sabadell, PSUC.
Sabadell, 18-9-1976, p. 18. 
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de comunistes de la república a la nostra ciutat; l’altra, anomenada de l’exte-
rior, és un nou PSUC organitzat per aquells militants que venien d’altres
terres d’Espanya. El PSUC de l’exterior fins al 1955 no connecta amb la direc-
ció nacional. De fet, aconsegueixen connectar-hi a partir d’un familiar que
pertany al Partit Comunista Francès que, en tornar a França, informa que a
Sabadell hi ha una organització del PSUC completament aïllada. Herois en
aquesta història tan poc investigada n’hi ha molts, però potser un d’ells des-
taca per la seva peripècia dramàtica personal. Es tracta d’Antonio Lozano
(Joaquín). Aquest home va ser responsable del PCE de Còrdova. En una reu-
nió del Comitè d’Andalusia la Guàrdia Civil els va descobrir i detenir, en va
afusellar tres. Lozano va arribar tard i es va salvar; però tant la Guàrdia Civil
com el mateix partit, que creia que era el delator, el buscaven. Fou així com
va muntar el PSUC exterior de Sabadell fins a l’any 1962, que va morir. No
serà fins als anys setanta quan els dos partits de la ciutat es connecten.
Segurament va ser una bona decisió de la direcció mantenir-los separats, ja
que els va salvar de ser arrossegats en les múltiples caigudes de militants que
hi va haver. Ara bé, aquest fet demostra per si sol les dificultats de la lluita
política a la ciutat i la ferotge repressió que existí fins al final de la dictadura. 

8. Quan hom revisa el passat es troba de tot, des de les actituds més desin-
teressades, idealistes i heroiques, fins a les misèries més deplorables.43 Un d’a-
quests aspectes és el dogmatisme d’una part de la direcció del PSUC. No ana-
litzarem aquí l’afer Comorera –hi ha investigadors molt més preparats per a
aquesta tasca àmpliament discutida–, sinó els efectes que aquestes crisis creen
en l’organització política però sobretot en l’ètica dels militants. Molts dirigents
no són conscients de les seves responsabilitats davant aquells que els les con-
fien i no s’adonen del mal que infligeixen, no als pretesos enemics o traïdors,
sinó als propis militants desorientats enmig de conflictes que no entenen i en
un marc polític molt perillós, extremament perillós. L’any 1981, en una situa-
ció política molt diferent, es produeix la divisió potser més dramàtica del
PSUC. Un partit que havia suportat les condicions més dures de la dictadura,
no va saber, en canvi, dirigir un debat ideològic de forma positiva. Vist amb la

43 José Martín Ramos. Rojos contra Franco. Historia del PSUC 1939-1947. Barcelona: Edhasa, 2002; Gregorio
López Raimundo. Primera clandestinidad I i II. Barcelona: Antàrtida–Empúries, 1993 i 1995; Carme Cebrián.
Estimat PSUC. Barcelona: Edicions Empúries, 1997; Miguel Núñez. La revolución y el deseo. Barcelona:
Ediciones Península, 2002; Sebastián Balfour. La dictadura, los trabajadores y la ciudad. València: Edicions
Alfons el Magnànim, Generalitat Valenciana, 1994. En aquests llibres podem resseguir alguns dels personatges
que Xinxó cita, i el context general, però no des de la perspectiva d’un militant de base, sinó des de la perspec-
tiva de la direcció. Dos enfocaments que donarien peu a una reflexió de més abast. 



perspectiva que donen els anys, creiem que és una gran injustícia –potser la
pitjor– que els dirigents del PSUC van cometre amb els seus fidels militants de
base. Josep Xinxó n’és un bon símbol. L’home que crea les JSUC als anys més
durs de la postguerra, que aguanta durant els 40 anys la dictadura sense
doblegar-se, abandona el partit per culpa dels seus dirigents; una doble tragè-
dia. Els dirigents dels partits pensen en algun moment en els efectes que tenen
les seves accions en aquells a qui deuen la situació de privilegi? El temps,
però, passa ràpid; a mi mateix, que vaig viure els esdeveniments, m’ha sobtat
molt redescobrir que “euros” no és només la moneda de la Unió Europea, de
fet la nostra moneda de cada dia, sinó l’adjectiu d’un corrent polític dins el
PSUC. I “afganos” després del que ha passat i està passant en aquest país, que
també era un altre adjectiu per definir un altre corrent del PSUC. Quanta tris-
tesa han generat determinats debats i que ràpid que s’esborren les seves raons
–si és que n’hi havia–; i fins i tot canvien de sentit les paraules que les definien.

9. Mai no ponderarem prou l’Andreu Castells, que ens ha deixat una monu-
mental obra: Informe de l’oposició. Aquesta ciutat n’és molt més deutora del
que a simple vista pot pensar-se. Però hi ha encara moltes coses a fer i els joves
historiadors hi tenen encara molt a dir. Aquestes memòries no esgoten ni molt
menys els treballs d’investigació que caldria realitzar. Són, segurament, només
unes pistes que ens delimiten un espai bastant desconegut. Tot i que és tard,
molt tard, encara se seria a temps de recuperar uns quants testimonis dels pro-
tagonistes de la història. A més caldria resseguir a l’exili les famílies de molts
d’ells ja que hauran deixat necessàriament molts testimonis escrits, docu-
ments, cartes, cintes, fotografies, etc. Alguns apareixen miraculosament men-
tre escric aquestes ratlles. Em refereixo a les memòries de Josep Rosas44 i altres
documents que va donar recentment la seva família de Veneçuela i Xile.45

Altres romanen oblidats als arxius. El mateix que diem de la generació de
joves de la Guerra Civil i la revolució, encapçalats per les JSUC, ho podem dir
igualment de la història del PSUC local i de totes les organitzacions antifran-
quistes presents a la resistència. Seria bo que els joves historiadors s’interes-
sessin per la memòria militant, una qüestió que, per la seva absència, confor-
ma, vulguem o no, la nostra mentalitat col·lectiva d’avui. Alhora els joves
inquiets podrien trobar en el nostre passat sabadellenc moltes més ensenyan-
ces –positives i negatives, que també n’hi ha– que en els referents llunyans
preferits per bona part dels joves d’esquerres d’avui.
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44 Josep Rosas, op. cit. 
45 Diari de Sabadell, 18 de maig de 2004, p. 13. 
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10. Josep Maria Marcet explica una anècdota de quan Franco visita la ciu-
tat i li presenta diversos obrers de la seva fàbrica: “Algunos de ideología y
antecedentes opuestos al Movimiento, antiguos exiliados que habían regresa-
do y otros recién salidos de la cárcel, después de cumplir condena y a quie-
nes yo había proporcionado trabajo sin discriminación alguna, de acuerdo
con mi norma y mi sentido de justicia social”.46 Contrasta amb el testimoni de
Josep Rosas quan, a 23 anys d’acabada la Guerra Civil, demana poder visitar
Espanya. La raó adduïda per denegar-li el retorn a casa és una falsa acusació.
Un amic s’interessa per ell davant de Josep Maria Marcet, i l’alcalde respon:
“Ah..., aquests no els hi volem“.47

Epíleg

En acabar aquestes notes no puc estar de referir-me a dues emocions que
m’han generat aquests relats. El primer quan entren les tropes nacionalistes a
Sabadell. Un sabadellenc, Josep Xinxó, mira la ciutat des d’algun turó proper
a Sant Feliu de Codines marxant a peu cap a l’exili. El segon, la carta
d’Estrella Vila, la dona de Ramon Gelis, des de Mèxic: “Josep (Xinxó), t’escric
per donar-te la mala notícia de la mort d’en Ramon”. 

Vull destacar l’altura moral dels resistents. Josep Rosas explica millor que
ningú la forma com els resistents afronten el paorós conflicte que va assolar
la ciutat: “Els acusats de fets imaginaris tenen molta més capacitat de pietat
indulgent per perdonar ofenses, que els tocats d’hipocresia cristiana dedicats
a difamar”.48

Davant de tant dolor hem d’exclamar: vergonya dels sabadellencs franquis-
tes, vergonya dels col·laboracionistes per acció o omissió i vergonya dels
sabadellencs d’avui, tots nosaltres, per no haver treballat per fer-ne una repa-
ració en la mesura que es pugui reparar tant de mal, tant dolor, tanta venjan-
ça, tanta immoralitat. 

Xinxó conclou amb aquesta frase: “D’alguna manera la nostra lluita haurà
estat útil, espero que algunes llavors hagin quedat; però no estic massa segur
que la lluita hagi valgut la pena. Per a la majoria de gent de la meva època que
vam estar lluitant, sí que ha valgut la pena.” 

46 José María Marcet Coll. Op. cit., p. 231.
47 Josep Rosas. Op. cit., p. 164.
48 Josep Rosas. Op. cit., p. 164.
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Amb la reconciliació i l’amnistia es va pactar en la “transició tramposa”49

l’oblit i una gran amnèsia plana des de llavors sobre la societat catalana. Es va
pactar realment l’oblit? De tots, no. Durant 40 anys van explicar la versió fei-
xista i nacionalcatòlica de la història, i és la que ha quedat. A més, els vence-
dors que havien fet una ostentació indecent de la seva història van continuar
com si res no hagués canviat. Hi ha molts forats negres. “Nada era según me
han contado”, escrivia Gregorio Morán.50 Aquesta actitud determina, al nos-
tre parer, molts dels errors comesos a la transició. El més significatiu és que
aquesta sensació ens la transmet Morán no l’any 1976, sinó l’any 1998. Molt
simbòlic del que volem defensar aquí. No només no sabíem res (com explica-
va fa molts anys Max Aub)51 sinó que en aquests 30 anys no n’hem après. A
més, aquesta situació de veure-hi a les fosques fa possible moltes cortines de
fum i moltes autojustificacions increïbles, mentre uns frivolitzen que juguen
al “millón” i molesten amb el soroll de les trepitjades al veí de baix,52 altres
continuaven presoners, o executats o torturats fins a 1977. 

Sembla que tot el que tenim ara ens ve d’aquells que van evolucionar del
franquisme a partir de 1956.53 Els dirigents antifranquistes que van participar
en el pacte de la transició van acceptar un oblit asimètric, van oblidar definiti-
vament la memòria dels perdedors i dels resistents i van acceptar una mistifi-
cació del passat on tots els bàndols havien fet barbaritats i s’amagava el caràc-
ter feixista dels vencedors i el caràcter democràtic i obrerista dels perdedors.

Havien estat represaliats de forma brutal i ignominiosa i quan fou el
moment de reivindicar la seva lluita es van trobar de cop i volta bandejats. És
l’efecte de la por. Va existir una gran por de conèixer. Potser no es va tenir
prou voluntat per acceptar els fets. Potser era massa dur saber les “notícies de
la negra nit”,54 entendre què significava “llaurar la tristesa”55 o què era el
“carretó dels gossos de Ravensbruck”.56 

49 Jordi Serrano. “Entrevista a Josep Fontana”, a Espai de Llibertat. Fundació Ferrer i Guàrdia, 1998, núm. 12, p. 30.
50 Gregorio Morán. El maestro en el erial. Barcelona: Tusquets, 1998, p. 12-13.
51 Max Aub. La gallina ciega. Diario español. Barcelona: Alba editorial, 1995. 
52 Fabián Estapé. De tots colors. Barcelona: Edicions 62, 2000. La remor de les trepitjades d’Estapé sembla que
podien molestar Carrero Blanco. 
53 Morán, op. cit., p. 524.
54 Associació Catalana d’Expresos Polítics, op. cit.
55 Lluís Marcó i Dachs. Llaurant la tristesa. El camp de concentració d’Albatera i la presó de Portaceli.
Barcelona: Mediterrània, 1998.
56 Mercè Núñez Targa. El carretó dels gossos. Una catalana a Ravensbruck. Barcelona: Edicions 62, 1984.
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És lògic que Xinxó dubti d’una ciutat tan ingrata. No s’ho plantejaria si la ciu-
tat sencera sabés la resposta i la fes evident. Estic segur que ha valgut la pena;
si no fos pel Xinxó i els altres –en una o altra opció ideològica resistent– avui
no hauríem recuperat la llibertat, la democràcia, les nostres institucions nacio-
nals –Generalitat, Estatut–, ni tindríem ajuntaments democràtics. En els
moments més difícils i quan una ciutat exhausta perd la dignitat, unes dones i
uns homes humils, treballadors i senzills, van mantenir la torxa de la dignitat
de tot el poble de Sabadell. Mai no es van rendir. Té raó Jorge Semprún quan
diu: “... el Partido Comunista fue la única fuerza organizada que luchó de
forma real y eficaz contra la dictadura, desde 1939 hasta que Franco murió.”57

Aquestes memòries en són un exemple clar. Però encara que sigui remar a con-
tracorrent comença a ser hora de reclamar una cosa òbvia a la nostra ciutat i al
nostre país: “El ideal comunista fue real, y sin la generosidad y la abnegación
y el sacrificio de tantos que lucharon por cambiar el mundo no se puede enten-
der la historia del siglo XX”.58

Avui els sabadellencs els devem el civisme, la llibertat i la dignitat. Els
joves, i els no tan joves, poden tenir una oportunitat única de descobrir en
Josep Xinxó i tota la seva generació com en les situacions més difícils hom
manté la flama de la llibertat i la justícia.59

Honor i glòria a Josep Xinxó i a tots els seus companys de la resistència
sabadellenca!

Jordi Serrano i Blanquer

57 “Entrevista a Jorge Semprún”. El País, 4 de setembre de 2003, p. 29. 
58 Ibídem.
59 He desenvolupat l’efecte de la desmemòria en els joves a Jordi Serrano i Blanquer. “La memòria, la desme-
mòria, la Transició i els joves”, a Mayayo, Andreu i altres (ed.). Memòria de la transició a Espanya i a
Catalunya. Els joves de la transició. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2003.



JOSEP XINXÓ BONDIA,
LA MEVA VIDA I LES JOVENTUTS SOCIALISTES
UNIFICADES DE CATALUNYA DE SABADELL

Al meu nét, Marc Xinxó



1. Sabadell, 1923-1930

Sovint he pensat que potser algun dia hauria de deixar escrits alguns fets
de la meva vida. En aquests últims anys cada vegada estic més mancat física-
ment. Em veig obligat a passar moltes hores del dia sol i molts dies sencers en
una cadira perquè no tinc ànims ni forces per fer res més. Penso que valdrà la
pena deixar constància de tots els fets que m’han succeït perquè el dia de
demà algú els pugui jutjar. 

M’ha influït molt a l’hora de prendre aquesta decisió veure com funcionen
les coses al nostre país. Després d’haver-ne vistes tantes i després de molts
anys de lluita, he de tornar a veure com anem enrere: som en un semifran-
quisme. Això no funciona i la gent cada vegada és més amorfa i es desentén
de tot. El problema no és que a França hi hagi el Le Pen; és que aquí ja hi és
el Le Pen. Fa anys que hi és. 

Tothom ha tingut por d’indagar, de buscar en arxius, de cercar coses.
Alguns arxius encara no els deixen veure. La gent encara avui té por que els
passi alguna cosa. El que jo he viscut i el que ha viscut molta gent està en
algun lloc arxivat, però tot tancat i amagat. Ningú no se’n preocupa i no surt
a la llum.

M’agradaria veure que hi haurà algú que podrà fer aquest camí, que creu-
rà que es pot fer via i que es pot assolir una societat una mica justa. I que es
pot continuar lluitant per l’altra gent i per un món millor, que és el que sem-
pre havia desitjat i somiat. 

Vaig néixer a Sabadell l’any 1923 al carrer de Xercavins. Era l’inici de la dic-
tadura de Primo de Rivera. Els meus pares eren uns pobres obrers, o, millor
dit, obrers pobres com tots en aquella època. Vivíem rellogats en una casa
d’un barber –m’ho han explicat, jo no me’n recordo– i allà vaig venir al món.
Els meus pares, amb esforços, van intentar fer-se una caseta i la van construir
en el que avui és la Gran Via o sigui on abans hi havia les barraques de Can
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Puiggener. De fet, no en tinc gaires records o potser és que aquests no són
massa bons. El meu pare i la meva mare es van anar fent aquella casa a força
de treballar molt, però el meu pare va caure malalt i, quatre dies abans que jo
complís 3 anys, va morir. És un dels fets que m’han marcat sempre en la vida.
Ocupàvem mitja casa anglesa, la part de darrere. Les separacions interiors
eren fetes amb cortines de sac, no tenien prou cèntims per fer envans. Tinc el
record constant de veure el meu pare estirat al llit, mort. Veig ben bé la seva
cara i l’habitació tal com era. És com si encara l’estigués veient. El van enter-
rar al cementiri, a terra. Encara avui tinc ben clar el lloc: era una fossa comu-
na de les que hi havia abans. Ara no hi és perquè a sobre s’hi han construït
nínxols, però tinc clavat on el van enterrar. La meva mare es va quedar sola
amb dos fills: amb la meva germana, que era més petita, un any i escaig... Ens
portàvem 15 mesos. Vam anar a viure a casa de la meva àvia i dels meus dos
oncles solters (dos germans de la meva mare) al carrer d’Argüelles, avui de
Sallarès i Pla. 

Als 5 anys vaig començar a anar als escolapius, que era una escola gratuïta.
La meva àvia m’hi acompanyava sovint. Als voltants d’on vivia no n’hi havia
cap més; l’educació en aquella època estava bastant malament. Un noi més
gran d’aquell carrer m’hi acompanyava també els migdies i els vespres.
Potser érem més de cent vailets a l’aula. El mestre era el Sr. Pasqual, i no sé
com el pobre home tenia paciència per suportar-nos a tots cent.  De més gran,
a la segona classe –devia tenir 6 anys o poca cosa més–, vaig començar a tenir
hermanus (capellans com a mestres) i les classes ja no eren tan angoixants
amb cent vailets, sinó que potser érem seixanta o setanta. Els estudis m’ana-
ven força bé. 

Al cap de dos o tres anys, devia tenir-ne 8 o 9, em van persuadir, em van con-
vèncer perquè fes d’escolà i ajudés a la missa. Ho vaig dir a casa i em van dir
que sí. Em permetia dinar amb els escolanets i el personal que no era religiós.
Els capellans dinaven en un altre menjador. Algun dia hi havia d’anar més
d’hora per ajudar a missa. Hi havia estones que un cop acabades les classes i
abans d’anar a dinar, parlava amb un capellà, el pare Pau Almirall de Moià,
i ens vam fer amics. També vaig fer amistat amb el senyor Joaquim, que feia
de porter. Era valencià i bastant gran. Aquest home procurava agafar ocells:
orenetes, pardals i d’altres tipus. Als arbres del pati del davant dels Escolapis
n’hi havia força. Alguna vegada n’agafava un que havia caigut del niu, el cria-
va i el deixava córrer per la porteria. Quan li deia “Prou”, l’ocellet es tornava
a posar a la gàbia.
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Al meu carrer hi havia una carnisseria i un forner. En deien el forn de l’hos-
pici, que potser encara existeix, i el barri de fusta tombant al carrer de Riego.
La meva mare tenia moltes dificultats per criar-nos a la meva germana i a mi,
però sempre hi havia la família, especialment la meva tieta, la germana gran
del meu pare. Aquesta ja havia criat el meu pare, que era el més petit d’onze
o dotze germans. La meva tieta tenia tres filles i un fill que pràcticament era
com si fossin germans del meu pare. També tenia una cosina, la més gran, que
es portava un parell d’anys amb el meu pare. Els estius em venien a buscar i
se m’emportaven a Anglesola, d’on era originària tota la família, i em passa-
va dos o tres mesos amb els nens del poble, corrent, saltant i anant d’una cosi-
na a l’altra. M’ho passava molt bé amb aquells vailets i amb els dos o tres que
venien a estiuejar. Eren d’allí, però els seus pares estaven ben situats a
Barcelona. Fèiem una collibada. Com que no tenien collita a casa, que és una
cosa que per allà n’hi havia molta, si ens venia de gust anàvem a robar prés-
secs, encara que fossin verds. Fèiem coses de criatures. La cosina vivia en una
casa on tenia la sogra, el sogre i la resogra al seu càrrec. Era una família molt
tradicional, sobretot per part del marit i dels pares. Quan ja tothom tenia
maquinària arrossegada per mules, aquell senyor encara anava amb someres
i en tenia quatre o cinc. Per a un carro es necessitava una mula; ell necessita-
va tres someres. A mi em feia gràcia anar a l’estable de cal Clara (l’àlies que
tenien al poble), a veure les someres. Quasi cada any hi havia una somera que
tenia una cria petiteta.

A Sabadell, i quan ja era una mica més grandet, 8 anys, el germà gran de la
meva mare se m’emportava a casa seva molts caps de setmana a l’hivern, i el
diumenge anava a caçar a can Llobateres, on tenien un parany per a ocells
d’aquells que canten. A mi tant se me’n fotien els ocells, però sortia i estava
molt mimat perquè no tenien fills. A més, hi vivia la sogra del meu oncle, que
era molt bona dona; li deia la iaia. El diumenge a la tarda, havent dinat, em
portaven a casa. Vivien a l’apeiaderu, a cal Ral, al carrer del Doctor Balari, on
llavors només hi havia quatre o cinc cases.

De petit, poc abans de l’inici de la República, sempre havia estat aficionat a
llegir revistes o diaris, sobretot un diari que es deia El Diluvio, que era molt
republicà. Suposo que alguna cosa devia influir en mi. 

La meva cosina de part del pare, la Rosa Cortadelles, feia de minyona aquí
a Sabadell o a Barcelona segons les temporades. Quan hi va haver l’Exposició
Universal l’any 1929 m’hi va portar dues o tres vegades. Anava amb tren, em
portava a l’Exposició i tornava a casa. 
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2. La II República a Sabadell

La instauració de la República l’any 1931 és un fet que em marca molt. Ho
recordo molt bé. Penso que va ser molt important per al nostre país encara
que després el Franco se la va carregar. El segon dia després de proclamada
la República hi va haver una manifestació. Vam anar a la plaça de Sant Joan,
al capdavall del carrer d’Argüelles, on van cantar La Marsellesa. Al balcó
d’una casa a la plaça de Sant Jaume –crec que és la casa d’uns que es deien
Ricart i que després van tenir unes tintoreries– van sortir cinc o sis presos que
els havien deixat anar. Coincideix que entre aquests n’hi havia un que era el
germà de la meva tieta, la gran, que es deia Providència. Al seu germà, en
Pere Oró, el van tenir 14 o 15 anys pres al castell de Figueres perquè havia
estat de la CNT i sempre havia lluitat pels obrers. L’havien detingut no sols
perquè defensava els obrers sinó perquè era anticlerical, laic. No hi havia
manera que el fessin anar a missa i fins i tot el van lligar de mans i de peus
amb unes cadenes, amb què no es podia gairebé bellugar, pel sol fet de no ser
catòlic i no voler anar a missa. Quan el vaig conèixer i ho vaig saber, em va
impressionar molt. Em pensava que era impossible que Déu ho volgués. Aquí
va començar, en part, la meva rebel·lia contra l’església. Potser en aquells
moments encara era escolà, però em vaig començar a tornar rebel i a ser una
persona lluitadora per les llibertats. El Pere Oró era un cosí del Joan Oró, el
famós biòleg que vivia als EUA, i gràcies a ell la bandera catalana va anar a
la lluna. El Pere es va casar al cap de poc de sortir de la presó. Vivien amb un
altre germà petit que també treballava a Barcelona. A vegades em portaven a
l’Olímpia, que era un local on feien circ; ara només hi ha circs ambulants.
Tenia una gran afecció a llegir. Em va insinuar que llegís llibres, per exemple,
de Víctor Hugo i d’Emili Zola. Eren llibres profunds, no filosòfics però sí que
expressaven uns sentiments i unes qualitats humanes que en altres no hi eren. 

Quan sortia al vespre dels Escolapis passava pel carrer del Convent, on tenia
un altre oncle, casat amb una germana de la meva mare, la més petita, que feia
de sabater remendón. Passava per la botiga i sempre hi havia una tertúlia de
tres o quatre persones grans. El més important per a mi era que comprava el
diari cada dia i tenia La Vanguardia i de tant en tant El Diluvio. Hi anava
molts vespres o nits a llegir el diari. Per exemple, durant la famosa guerra
d’Abissínia alguna vegada havia somiat que lluitava amb els abissinis. Cada
dia estava pendent de com anaven i de si els italians guanyaven o no. Estava
desitjant que haguessin de marxar corrents. Encara que fos petit ja sabia que
hi havia el règim feixista de Mussolini. 
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Els escolapis em van proposar fer-me capellà –capellà d’ells: escolapi– per
anar al seminari d’Alella. Em van mig ensarronar. Els vaig dir que sí però que
volia comentar-ho amb la meva mare. A ella no li venia gaire de gust: “Però
si tu ho vols doncs, mira, què hi farem; per mi no”. I llavors aquell capellà que
era de Moià i que es deia Almirall –reconec que érem molt amics– un dia em
va agafar al migdia i al vespre altra vegada i em va fer entendre que això de
fer-me capellà no valia la pena i que no me’n fes: “Tal com ets tu, amb el teu
temperament: ets molt rebel i et costa assumir segons quines coses, t’aconse-
llo que facis cas a la teva mare, a qui has d’ajudar. Val més que no te’n facis,
que no siguis capellà”. Ell és qui em va treure del cap fer-me capellà. 

Cap a l’any 1932 encara no participo en les activitats polítiques perquè era
una criatura, però llegeixo llibres i diaris, sobretot El Diluvio i La Humanitat,
el diari d’ERC, el diari del president Companys. Estic sempre al dia del que
passa i cada cop m’interesso més per les qüestions polítiques. Aleshores és
quan la meva mare decideix que estudiï comerç per poder ser algun dia comp-
table d’una empresa. A mi no em venia gaire de gust, però vaig dir que sí. Ella,
a banda de treballar a la fàbrica, anava a dues o tres cases a fer feines, que és
el que ens ajudava a viure, perquè era viuda i havia de mantenir-me a mi i a
la meva germana. Per la influència d’una d’aquestes cases –en una d’elles hi
vivia el director de l’Escola Industrial–, vaig aconseguir entrar-hi quan enca-
ra no tenia l’edat: havia complert solament 11 anys. Continuava anant al matí
als Escolapis i fent comerç a la tarda a l’Escola Industrial. L’ambient era dife-
rent, els alumnes de la meva classe tenien tots tres o quatre anys més que jo.
Eren joves que ja sabien el que es feien i alguns ja eren antifeixistes. També
n’hi havia que eren molt catòlics i teníem discussions abans d’entrar a l’esco-
la i entre una classe i l’altra. 

Allà vaig començar a canviar de pensaments. Vaig deixar estar l’església
catòlica, i vaig començar a conviure amb altra gent, que em va influir a fer-me
més home i a fer-me més lliure. Allà vaig començar a participar una mica en
activitats polítiques; bé, no sé si se’n poden dir activitats polítiques. Després
dels fets d’octubre i de la repressió que hi va haver a Catalunya, vam fer una
colla de tres o quatre amics més o menys d’esquerres, que érem d’aquí dalt,
del barri de la Creu Alta. Un d’ells es deia Ramon Prats; potser feia tècnica
metal·lúrgica, i sempre vam ser molt amics. El seu pare, que era del Casal
Català, em sembla que va estar a la presó quan el sis d’octubre de 1934. 

D’aquest dia en tinc un record claríssim. Els fets d’octubre no es van pro-
duir com han explicat molts historiadors. No és cert que el Govern català del
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president Companys, format per gent d’ERC i de l’USC (Unió Socialista de
Catalunya) de Joan Comorera, es vagi insurreccionar com els miners
d’Astúries –allí sí que hi havia una revolta armada–, sinó perquè el Parlament
havia aprovat una llei de contractes de conreu, o sigui una reforma agrària. 

A Catalunya es podien comptar amb els dits d’una mà els grans terrati-
nents. L’església, sobretot a la província de Lleida i de Girona, tenia grans fin-
ques. Les deixaven a la gent, que les treballaven, i de cada deu pessetes que
en treien n’havien de donar dues als terratinents o a l’església. Alguns cobra-
ven amb cèntims, però la majoria cobraven en espècies. El Parlament espa-
nyol, amb majoria de dretes, va suspendre la llei de contractes de conreus. És
el mateix que passa ara amb algunes lleis del Parlament quan el Govern de
Madrid presenta un recurs perquè diu que és anticonstitucional. Això és exac-
tament el que va passar. El Govern de Madrid no volia permetre que al
Parlament de Catalunya s’aprovés una reforma agrària que aquí no tenia
molta importància però sí a la resta de l’estat espanyol, per exemple a Galícia
i a Castella, on governaven grans feixistes com Gil Robles i gent d’aquesta
mena. Per això es van llançar contra el Govern de la Generalitat. Aleshores el
Govern català es va alçar contra el Govern de la República.

A Sabadell, durant aquells anys, hi havia alguns burgesos que eren d’es-
querres. El senyor Balart construïa forns de pa i era diputat al Parlament cata-
là per ERC o Acció Catalana. Un empresari metal·lúrgic que es deia Ninet
també estava afiliat a ERC o AC. Hi va haver un altre burgès que va ser, em
sembla, el primer alcalde de la República: en Manel Ribé, de les filatures Ribé,
que encara existeixen. Crec que va morir a Mèxic. Va ser un gran alcalde per
a la ciutat. Quan el rector de Sant Fèlix li demanà permís per fer una proces-
só de Corpus pel carrer, perquè a dins era molt petit i no la podia fer, Ribé li
va dir: “Ho sento, però a mi fa molts anys que em va la processó per dintre i
no puc fer-hi res”. Era gent que tenia inquietuds democràtiques i volia que el
país anés avançant. Tot això fa que a partir d’anar a l’Escola Industrial i de lle-
gir diaris i llibres tingués una formació democràtica, liberal i republicana.
D’aquí em ve el fet de ser un republicà.

Sabadell era una ciutat molt especial, eminentment obrera. Diria que amb
molta més cultura que en d’altres ciutats obreres, i això segurament es deu a
la influència dels partits republicans antics, és a  dir, al Círcol Republicà; però
en gran mesura a la feina realitzada per la FLS (Federació Local de Sindicats)
dins el món obrer, que si bé als anys trenta estava afiliada a la CNT, després
se’n va separar per formar part del grup dels trentistes. 
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El Sabadell que jo recordo l’explica molt bé la dita, crec que molt encertada:
“Senyors de Terrassa, homes de Sabadell”. A Terrassa no he trobat mai ningú
ni abans de la guerra, ni després, ni ara, que treballés en el tèxtil i que digués
que havia pogut parlar amb el burgès per reclamar alguna cosa. A les indús-
tries de Terrassa els encarregats eren força malparits i eren filtres, barreres,
que no permetien que els obrers parlessin amb els burgesos. Els obrers eren
escòria i els burgesos eren senyors. A Sabadell era ben bé al revés.

El Sabadell obrer i no tan obrer era moixista. La tradició moixista s’inicia als
anys vint, perquè abans hi havia una tradició més aviat anarcosindical però
no anarcollibertària com en altres llocs. La tasca de la FLS de cara als treballa-
dors va ser enorme. I sobretot la d’un home que tothom estimava molt, que
era en Josep Moix. A Sabadell, m’atreviria a dir, que els treballadors més que
anarquistes, socialistes o una altra cosa eren moixistes. Políticament el que
deia Josep Moix era el que la FLS feia. I els treballadors seguien la FLS. Moix
sempre afirmava que un obrer abans d’exigir ha de ser primer un bon obrer,
recte i dret. 

La FLS era una escola de formació de ciutadans. Per exemple els delegats de
la FLS de cada empresa, a vegades eren dos i a vegades eren tres, a banda
de ser delegats sindicals i assistir a les reunions que es convocaven, prenien
nota de tot, sabien els metres que teixien, les hores que estaven treballant, el
consum elèctric. Això passava tant a les filatures com als tallers metal·lúrgics.
La FLS abans de promoure una vaga aportava a la patronal fins a l’últim
detall de com li anaven els comptes i si podia o no podia augmentar els sous.
Així estaven ben informats quan s’havia de discutir alguna cosa. A l’hora de
negociar amb la patronal deien: “Senyors, vostès han fet tants metres aquest
any, això vol dir tantes pessetes i tants beneficis; per tant tenim dret a un aug-
ment d’un 1% o 2%”. Així es guanyaven moltes negociacions. Sabadell, per
tant, no era una ciutat de moltes vagues. Ara, en canvi, molts delegats dels
comitès sindicals només ho són per poder tenir hores lliures.

El 1933 o el 1934 hi va haver vagues en rams petits. N’hi va haver una que
va durar set o vuit mesos a l’empresa Humet i Garriga. Hi va haver vagues
de forners, de barbers, fins i tot de fusters. Després de la vaga es van aconse-
guir més o menys coses, però el que va succeir és que els burgesos van aco-
miadar vaguistes. La resposta sindical va ser formar cooperatives de la gent
acomiadada i posar-se a treballar en la mateixa feina. És el cas dels forners,
que van crear la cooperativa d’obrers forners del carrer de Roger de Flor, on
ara hi ha la pastisseria Torrents. Aquesta cooperativa va tenir molt èxit, per-
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què van instal·lar diverses taules per tota la ciutat i venien el pa cinc cèntims
més barat. Per exemple, si el quilo de pa valia 75 cèntims, ells el venien a 70.
A més, abans s’acostumava a donar torna si el pa no feia el pes: te’n donaven
un tros més fins que feia el quilo. Després, en lloc de pa donaven coca. Abans,
la torna de coca només la donaven els dissabtes i ells en donaven cada dia, i
el dissabte en lloc de ser coca normal d’oli la donaven amb sucre i tot. Els
obrers barbers, que eren 15 o 16, van muntar dues o tres botigues, una a la
Rambla i l’altra al davant del Cervantes, a l’avinguda Onze de Setembre.
Amb sis o set butaques feien de barbers i així es guanyaven la vida i feien la
competència als burgesos que els havien despatxat. Un dels caps d’aquesta
cooperativa es deia Pardell, un home baixet que treballava al Cervantes.
Aquest senyor era molt amic del Moix –era moixista–, i al principi no va voler
ingressar al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i va ingressar-hi
quan ho va fer el Moix. Va anar a França, on era el seu home de confiança.
Anys més tard, cap als anys 1948-49, el PSU (nom amb el qual és conegut el
PSUC pels veterans) va enviar Pardell a Catalunya i va estar tota l’època fran-
quista reconstruint i portant amb bastant èxit el PSU a Tarragona. 

A Sabadell hi havia poques escoles públiques: al carrer de Bèlgica, al carrer
Major, al carrer de Llobet (on hi havia els bombers) i al carrer de Brutau. La
República en va organitzar força. Hi havia també una escola molt bona que
havia muntat el Bru Lladó de la CNT, i que estava al carrer de Puiggener. La
portaven el Fornells i el Ricetti, un anarquista argentí. La resta eren escoles de
caire religiós. Hi havia menys escoles públiques de nenes que de nens. A la
Casa Caritat, on encara hi havia una monja que feia classes, hi havia dues
aules de nenes i quatre de nens. 

Amb aquest ambient era molt fàcil tenir idees i fer activitats. A la FLS es
feien classes al vespre per a gent obrera que volia acabar-se de formar.
Sabadell era una ciutat obrera però força culta i per damunt de tot amb un
líder, que era en Josep Moix. Aquesta sempre ha estat una ciutat obrera, llui-
tadora, capdavantera en moltes coses i on gairebé tots els obrers de Sabadell
estaven afiliats a la FLS. Hi havia una sèrie d’entitats humanístiques i políti-
ques molt importants, per exemple el Círcol Republicà Federal (CRF), que
estava al carrer de Bèlgica, i del qual encara avui se’n conserva l’auditori. La
formació política que tenia la majoria de la gent de la FLS era anarquista, però
sobretot tenia la formació, la base i el pensament del Círcol. El que més des-
tacava del CRF era la gran biblioteca, on sempre hi havia gent consultant lli-
bres i llegint. Organitzaven conferències, obres de teatre; s’hi podia jugar a
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billar, etc. A dalt tenien una sala de teatre que era molt maca. A l’estiu hi havia
un escenari en un racó del pati i a vegades hi feien teatre a la nit amb obres
de caire formatiu, amb sentit polític. De petit vaig veure-hi L’Héroe, de
Santiago Rusiñol; els actors eren tots aficionats excepte un, que es deia
Bruguera, fill de Sabadell, que era professional. Era una crítica al servei mili-
tar, ho recordaré tota la vida. La gent d’esquerra sempre hem buscat tenir cul-
tura per aconseguir un demà millor. Crec que aquest és un dels fonaments de
la força de la FLS i que Sabadell sigui el que és. Aquest esperit de lluita anti-
capitalista i d’humanisme ha forjat d’una manera claríssima la ciutat de
Sabadell, que sempre ha sigut i serà un santuari de llibertats públiques i d’a-
mor al pròxim sense ser cristians i sense capellans. 

Tot aquest esperit el van fer malbé els feixistes. Van cremar la gran bibliote-
ca del Círcol; això són coses que no se’ls pot perdonar mai. Hi havia un altre
Círcol, també republicà federal, però aquí a la Creu Alta. La Creu Alta sem-
pre havia tingut aspiracions de ser més o menys independent. Estava ubicat
al carrer de Fernando, on hi havia un cine. Hi havia la gent treballadora i
republicana de la Creu Alta. A banda d’aquestes hi havia altres entitats com
ara ERC, que tenien el casal a l’Americana, a la Via de Massagué. A l’esquer-
ra hi havia un local polític amb cafè i tot. Més enllà hi havia un pati bastant
gran i un escenari on a l’estiu es feia teatre; a l’hivern el feien a dins i, sobre-
tot, hi feien ball. Aquests locals tenien grups de teatre, d’activitats artístiques
i formaven la gent. Potser en algun cas encara continua, per exemple El
Ciervo, que era un cafè. 

Una de les coses importants a Sabadell en l’àmbit cultural era la Societat
d’Amics de l’Art, dirigida per un senyor que es deia Got. Crec que era músic
o actor de teatre. Cada mes o cada dos mesos llogaven el Casinet; no eren de
la Societat Coral Colon però hi feien una representació de sarsuela. Les dues
o tres primeres figures les feien venir de Barcelona –el Marco Redondo, una
tiple bona o un bon tenor–; els segons cantants eren de Sabadell i n’hi havia
de molt bons. 

Una altra cosa molt típica de Sabadell era el Templet dels Jardinets, a darre-
re de l’Ajuntament; potser encara algú de la meva edat el recordarà: era molt
bonic. Llàstima... No sé per què el van tirar a terra! Els diumenges, la banda
municipal, dirigida per en Masllobet –el van represaliar perquè era republicà–,
feia concerts. D’entitats n’hi havia de moltes menes –per exemple, els Gelats–;
però de grups artístics i culturals n’hi havia per tot arreu. Tots els barris tenien
un o dos equips esportius, gairebé com els que hi ha ara, i això que actualment
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és quatre vegades més gran. Hi havia el Sabadell i l’Atlètic, que es van unifi-
car però que durant molts anys van ser rivals. L’Atlètic era més petit i més
pobre, i el Sabadell era l’equip dels burgesos, que hi abocaven cèntims. 

Sabadell era un oasi i, per l’època, s’hi vivia força bé. A més, amb l’empen-
ta sindical dels treballadors s’havia aconseguit una unió que ens va portar a
ser la primera ciutat d’Espanya que assolia vacances: una setmana. Ni tan sols
a França encara no ho havien aconseguit! L’assegurança de malaltia es feia a
través de les empreses i de la mútua local de Sabadell, que era dels mateixos
burgesos i feia de Sabadell una ciutat a part. A la resta de l’estat espanyol difí-
cilment hi havia l’ambient d’aquí. 

La meva mare treballava en una filatura que es deia Matèries Industrials.
Em sembla que la casa central estava a Terrassa. Es dóna la coincidència que
la majoria de gent que treballava allà, tant homes com dones, eren obrers
revolucionaris i no solament pertanyien a la Federació Local de Sindicats
(FLS). Potser n’hi havia algun de la CNT, però la majoria eren a més del Bloc
Obrer i Camperol (BOC), gent antifeixista i diria que alguns d’ells quasi mar-
xistes. Després van ser del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). La
meva mare em portava La Batalla (portaveu clandestí del BOC), que m’em-
passava de cap a peus. A la meva mare li feia molta gràcia. Aleshores, amb els
amics ens vam preguntar què podíem fer nosaltres. Les dretes ja enganxaven
els cartells “Voteu Front Català d’Ordre”. Cada dia quan sortíem de l’Escola
Industrial els anàvem arrencant tots. Des de l’Escola Industrial fins a la Creu
Alta, passant pel carrer Foment i Montseny, no hi havia cartells de la dreta
perquè els arrencàvem nosaltres. La campanya de les eleccions del 16 de
febrer de 1936 va ser una mica dura. A Sabadell hi va haver dos o tres mítings,
i jo vaig anar al que van fer a l’Imperial.

A partir d’aquí vaig dir a la meva mare que el que m’ensenyaven a l’Escola
era més que el que m’ensenyaven als Escolapis, que no valia la pena conti-
nuar així i que em posaria a treballar. Vaig buscar feina i vaig començar a tre-
ballar l’endemà de les eleccions del 16 de febrer en una casa de mobles que es
deia cal Guillem, al carrer del Pedregar. Durant la guerra treballava a la coo-
perativa d’ebenistes, primer feia de dependent a cal Guillem i després em van
fer anar al despatx, on feia factures i el setmanal. Potser vaig estar-hi un any.

L’1 d’abril de 1936 es crea la Joventut Socialista Unificada a Sabadell (JSU).
L’ànima de la formació de la JSU van ser: Jaume Girabau, Pere Gallifa,
Wenceslau Colomer, Núñez i Francesc Carreras (un xicot intel·lectual, gran
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polític i molt intel·ligent. Era violinista, membre del comitè nacional de la JSU
i comissari; es va exiliar a Mèxic. El seu germà era l’arxiver de la ciutat,
Miquel Carreras). Sabadell és un dels llocs on la JSU té més incidència perquè
es dóna el fet que els de les Joventuts Comunistes (JJCC) eren molt nombro-
sos i molt actius. A més, a Sabadell el Partit Comunista no va ser refractari a
la unificació. El Partit Comunista potser tenia 15 o 20 militants, i la Joventut
potser en tenia entre 40 o 50. Les JJCC feien més soroll que la gent del Partit
Comunista i que els del Bloc, que tenien poca gent jove. De les JJCC venien el
Wenceslau Colomer, el Ramon Gelis, etc. També va ajudar-hi que a la nostra
ciutat la federació catalana del PSOE només tenia dos o tres joves. La gent
jove estava majoritàriament a la Unió Socialista de Catalunya (USC), que diri-
gien Serra i Moret i Joan Comorera. Va ser fàcil arribar a la unificació. Un cop
unificades les joventuts, el Partit Comunista i la USC havien perdut les bases,
la gent jove, i no van tenir més remei que unificar-se. La unificació del PSUC
es conforma, doncs, a partir de la JSU.

Els responsables de la JSU de Sabadell van ser: Wenceslau Colomer des de
la unificació fins a l’abril o el maig de 1936; Pere Gallifa fins al febrer de 1937,
que es va incorporar al front; Ramon Gelis fins al març de 1938, quan es va
incorporar al front; Francesc Sánchez (el Sastre) fins al juliol de 1938, quan se
l’emporten a Barcelona, i Júlia Xantrero fins a acabar la guerra.

En la primera etapa hi podem trobar les germanes Llobet, Mercè i Florinda;
Manel Parera, que després de la guerra va treballar molt bé; Indaleci Bacos,
que venia de la Joventut Comunista i que va morir al front; Ramon Gelis, Joan
Mateu, Joan Rull, Ramon Prat, Jaume Girabau, Joan Capella, Esteve Núñez,
etc. Érem uns 200 militants, i actius, uns 40 o 50. Poc després van tenir pio-
ners (l’organització infantil de les JSU) i, amb el Ramon Prat i algun altre, ens
en vam fer. 
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3. La revolució a Sabadell  

“Un dia tràgic la gent més innoble d’aquesta terra desfeia la pau, els vils fei-
xistes adreçats contra el poble, volien per sempre fer-ne un esclau, vingué la
guerra ferotge i sense treva, al nord, al centre, al sud i a llevant, s’alçà la gran
lleva dels voluntaris que lluiten cantant: Endavant! Amb fúria i disciplina,
enfonsarem l’abisme del criminal feixisme...”

Aquest és l’himne de l’exèrcit popular de la República que ens va unir a
molts per anar-la a defensar.

Els cacics, els burgesos i els terratinents espanyols, i sobretot l’església, no
van pair mai que l’article primer de la Constitució de la República digués que
“Espanya és una República democràtica de treballadors”; això se’ls va traves-
sar i van lluitar sempre en contra fins que van aconseguir tirar-la a terra. És el
que ha portat al retard d’aquest país i avui encara no estem ni a una quarta
part de la situació que estaríem si hagués continuat la República espanyola.

El 18 de juliol es revolta l’exèrcit però sortosament entre els obrers que van
sortir al carrer sense armes, amb el pit descobert i la guarnició de la Guàrdia
Civil de Barcelona, Catalunya va restar lleial a la República. Al davant de la
Guàrdia Civil hi havia el tinent coronel Escobar, que em sembla que va ascen-
dir a general. Era una gran persona que va contribuir molt perquè Barcelona
no caigués en mans dels revoltats. Les forces de la Guàrdia d’Assalt també es
van mantenir lleials. 

Barcelona havia d’inaugurar el dia 19 l’olimpíada popular, creada per les
organitzacions atlètiques i esportistes de tipus progressista i les joventuts d’i-
dees avançades per combatre l’olimpíada que començava a Berlín i que Hitler
s’havia fet seva. Hi havia una quantitat enorme de nois d’Espanya i d’arreu
d’Europa que estaven aquí per participar en aquestes olimpíades i és digne
de destacar que el primer dia, no diré tots, però sí un 80% de joves atletes van
sortir al carrer i es van posar a lluitar a favor de la República. 

A Sabadell hi ha els partits polítics següents: ERC, Unió Catalana, el Círcol
Republicà Federal, el Círcol de la Creu Alta i algun altre. El Partit Sindicalista
era el partit de l’Àngel Pestaña, que s’havia separat de la CNT feia un any o
un any i mig. Aquí també n’hi havia un nucli. En aquells dies es va constituir
el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) format pel Partit Català
Proletari –gent bastant intel·lectual, la majoria d’ells eren del CADCI (Centre
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de Dependents del Comerç i de la Indústria)–, la Federació Catalana del
PSOE –que tenia molt pocs militants–, el Partit Comunista i la Unió Socialista
de Catalunya. Aquesta sí que tenia molta força sobretot a Barcelona i a les
comarques de l’entorn. El PSU a Sabadell, a banda del BOC –que ja era
POUM en aquell temps–, era el més important en nombre de gent. L’any 1935
un grup de gent del Círcol de la Creu Alta que eren més avançats i més d’es-
querres es van separar i van anar al carrer de Vallcorba al domicili d’un d’ells,
el senyor Solé, que tenia una casa de doble cos. A les dues habitacions de
davant hi van instal·lar una mena de bar o cafè i allà s’hi reunien els escindits,
un 70% del Círcol. Aquests van anar fent la via política i el 18 de juliol, en
esclatar la guerra, quan tot va canviar, aquest grup va ser el que es va incor-
porar al PSUC de la Creu Alta. En Vicenç Santonja, responsable polític del
PSU de la Creu Alta, en va ser el capdavanter.

Fins a aquests dies la meva actuació com a pioner havia estat minsa perquè
érem molt pocs. Tenia 13 anys. La responsable dels pioners per part de la
joventut era Júlia Xantrero. Ens limitàvem algun diumenge a fer una excursió
a la Mola. Va començar la guerra, la requisa de locals i la sortida a la llum
pública de tots els organismes polítics. Entre ells la JSU, que s’havia unificat
a l’abril, i el PSU, que es va unificar en aquells dies. Després es va produir la
crema d’esglésies i la persecució de gent de dreta, capellans i monges, sobre-
tot per part de la CNT-FAI. El Moix i la FLS eren gent d’ordre que van parar
els assassinats i la crema dels Escolapis. La JSU va requisar primer el local de
la Lliga Regionalista –Lliga Catalana–, un local preciós, que estava a la
Rambla, on hi ha ara el Casal Pere Quart. El PSU va confiscar el Teatre
Esbarjo, on hi havia el cine Alcázar; davant es trobava un local bastant gran,
que també van confiscar, on hi havia tallers per cosir roba del grup de dones
del PSU. La secció de dones del PSU tenia una capacitat de treball polític
enorme, una gran voluntat, una gran força i uns ànims que et deixaven boca-
badat. Hi havia la Pepeta Ramos, que tenia un fill com ara jo. Era infatigable:
va exiliar-se. Potser fa 15 anys que la vaig anar a veure a Tolosa de
Llenguadoc (Tolouse). Hi havia així mateix la Riera, que després també va
anar a França, i després a Xile. La filla del Camilo, que després d’anar a
França se la van emportar cap a la Unió Soviètica. Era molt capaç i molt bona.
La Francesca Anglada, que posteriorment va ser del Comitè Central del PSU
i es va passar tota la guerra treballant a Barcelona pel partit. La Maria Palà,
que també era del comitè central, va anar a parar a la Unió Soviètica, i també
hi havia la Rosario Pascual, la Teresa Manyelic, etc. Formaven un equip entu-
siasta i eren capaces de dirigir el partit i tot el que fes falta. S’encarregaven de
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la distribució del que recollien, de fer tallers de roba i d’enviar la roba al front.
Ho feien tot amb una força de voluntat enorme. És un petit homenatge que
penso que cal retre’ls.

Al PSU de la Creu Alta hi havia el Solé, l’Estrada i el Santonja. Van confis-
car el Casinet (on hi ha el bingo Colon), i a mi se’m va acudir muntar una sec-
ció de pioners a la Creu Alta; ho vaig consultar a la Júlia i em va dir que sí.
Vaig comptar amb el Prats i altres; va anar bé i en poc temps vam recollir tres
o quatre-cents pioners. L’èxit ens va sorprendre a tots, fins al punt que la JSU
ja no sabia què fer amb tantes criatures. Cal tenir en compte que molts de la
JSU se’n van anar de seguida al front. La primera expedició que va sortir va
ser la de Mallorca. Eren quasi una centúria, entre ells hi havia el Jaume
Girabau, el Pere Gallifa, el Ramon Gelis, etc. Van sortir corrents. Després hi
va haver altres grups i centúries que van marxar cap al front. Al Sampere, del
Comitè Local del PSU, el van matar al front de Tardienta. Va ser el primer
sabadellenc de la JSU que va morir al front. 

La JSU va tenir uns militants esplèndids i va saber incorporar a la lluita per-
sones que no eren militants però que volien participar-hi. Les centúries que
es van formar eren la Serafí Espinós (que més tard es va convertir en la del
Tercer Batalló, de la 124 Brigada, de la 27 Divisió. El comissari de la Divisió
era del Barrio) i la Matteotti, que van anar cap a l’Aragó. Quan van tornar els
de Mallorca alguns van anar a l’Aragó i d’altres, com el Pere Gallifa, es van
quedar a Sabadell, en el seu cas per ser secretari general de la JSU. Al
Wenceslau Colomer, que havia estat el líder de la Joventut Comunista fins
que es van unificar, també el van reclamar a Barcelona per a la direcció. Més
tard, en una conferència, va ser nomenat secretari general de la JSU. 

Es va crear a Sabadell a últims del 36 una columna alpina, que formava part
de la 43 Divisió, organitzada per la FLS juntament amb el Partit Sindicalista i
l’Ateneu Sindicalista, al carrer de Sant Pere. Hi van anar alguns joves de la
JSU, del PSU i de la FLS. Entre ells hi havia el Moixet, el nebot del Josep Moix,
que va ser regidor l’any 1979. Pràcticament tot el Pirineu aragonès el tenien
els feixistes i la columna va anar a combatre als Pirineus catalans, els van
encerclar i van haver de passar a França, des d’on van tornar de seguida a
Espanya.

El bar El Diluvio, a la carretera de Molins de Rei davant de La Mata, tenia
al darrere un local amb una finestra gran on hi havia el PC i la JC abans d’u-
nificar-se. Les joventuts el vam deixar i vam anar al local de l’USC. En deien
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“la barraca”. Era un pis molt vell, gran i rònec, situat al davant de
l’Ajuntament, en començar el carrer del Sol, on hi havia hagut els taxis Vila.
Allà vam estar fins que va venir la guerra i la JSU va confiscar el local de la
Lliga; però no sé per què el Comitè Local de Defensa, que presidia el Moix,
ens va fer fora. Per compensar-nos ens van donar tres locals. Un junt amb el
PSU, al Casinet. El del centre, que substituïa el de la Lliga, va ser una casa
molt maca al carrer de l’Escola Industrial, on vivia el doctor Llonch. Era una
molt bona persona, però per qüestions ideològiques –era de dretes i missai-
re– havia marxat i s’havia amagat. La casa la vam conservar i la vam deixar
molt ben arreglada perquè hi vam portar mobles de la Lliga. El doctor Llonch
era capaç de donar la camisa per qualsevol. Més endavant vaig saber que
quan anava a veure un malalt, si no tenia diners per pagar les medicines, les
hi donava ell. Ens van donar també un altre local al carrer de Fèlix Amat; era
d’uns “llaneros” que també van desaparèixer. Em sembla que es deien
Gorina-Sans. 

L’organització territorial de la JSU era aquesta: el “radi sud” al carrer de
Fèlix Amat, el “radi centre” al carrer de l’Escola Industrial i el “radi nord” al
Casinet de la Creu Alta. Jo continuava treballant, incrementant el nombre de
pioners, fent xerrades els dissabtes i els diumenges. A primers de novembre es
va fer una manifestació de solidaritat amb la defensa de Madrid, llavors a punt
de caure. S’hi va manifestar molta gent: entre els pioners de la Creu Alta i els
altres potser érem 400 o 500 vailets i va causar un impacte bastant gran. Al cap
de poc van fer canvis: això de dir “radi” semblava que era massa sectari, massa
comunista. Van optar per donar noms a cada casal. El del sud es va anomenar
Casal Lenin; el del centre, Carles Marx i el de la Creu Alta es va anomenar
Tomàs Meabe. Meabe era un socialista basc amb aspiracions independentistes.
Pere Gallifa era un gran admirador de Meabe i suposo que la seva influència
va ser decisiva. Aquests noms van continuar fins al final de la guerra. 

Els temps passaven sense adonar-te’n. Molta gent de la Joventut i del par-
tit van anar al front; aquí en quedaven cada vegada menys. Van fer venir del
front alguns que havien marxat voluntaris perquè es fessin càrrec de la JSU.
El Pere Gallifa em va cridar un dia i em va dir que ja que havia estat capaç de
muntar els pioners de la Creu Alta, a partir d’ara seria responsable dels pio-
ners de tot Sabadell i que formaria part del Comitè Local de la JSU. No us
podeu imaginar el respecte que em va fer assistir a la primera reunió del
comitè local amb aquelles butaques i aquells sofàs, rodejat de gent gran –gran
per a mi– i amb la serietat com es parlava i es discutia. Em va impressionar
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molt i me’n recordaré sempre. En aquella primera reunió entre d’altres hi
havia el Pere Gallifa, el responsable; el Rull, secretari d’organització; el Pardo,
el de guerra; el Ramon Gelis, responsable del Casal Lenin; el Capella, respon-
sable del casal del centre, etc. La responsable de les noies era la Florinda
Llobet. La seva família va ser molt activa: el seu germà va anar a diversos
fronts de l’Aragó fins que el van ferir i va tornar a Sabadell. 

Cada vegada hi havia menys gent jove i ens vam encarregar de tot. El
Gallifa em va dir que dels pioners me’n responsabilitzés com pogués, que em
busqués algun nano per ajudar-me, i que hauria d’ajudar al Casal Meabe.
Vaig treballar de cara a la joventut. Per les circumstàncies del moment vaig
ingressar al PSU al Casinet a l’octubre de 1937. Amb 13 anys he estat el mili-
tant més jove de Catalunya del PSU.

Anava els dissabtes a una reunió de cèl·lula del PSU, que eren de barri, a
discutir amb aquells homes grans. Alguna vegada fins i tot els feia fer coses
que potser ells no s’hi haguessin atrevit. Sempre he estat una mica eixele-
brat... Per exemple, una vegada vaig proposar que es fes una font pública al
carrer de Ribot i Serra. 

Sóc una persona autodidacta i molt influenciat per les idees de la meva
mare. Li feia una certa gràcia que em relacionés amb els seus companys de
feina, que eren del POUM. Per tant, crec que se sentia orgullosa que el seu fill
fos republicà i una mica revolucionari. Ella anava a les reunions de cèl·lula del
meu barri i quedava admirada que les fes rutllar amb aquella colla d’homes
grans que eren molt bona gent però sense gaire capacitat de fer política.

A la casa del costat d’on vivíem hi havia els avis amb els oncles. L’oncle feia
de pagès, volia que a les festes l’anés a ajudar. Abans de la guerra tampoc hi
volia anar mai; sempre trobava la manera d’escapar-me’n. Però en començar
la guerra encara menys: anava a fer reunions i la meva mare l’ajudava perquè
no s’enutgés.

Pels fets de maig a casa meva es van mig enfadar perquè vaig estar per pri-
mera vegada dues nits fora de casa. Muntàvem guàrdia al Casal Carles Marx,
on teníem fusells i pistoles, perquè podia ser que vingués gent de la FAI o del
POUM a fer-nos alguna cosa. No va passar res. El Bosch, que era del POUM,
després dels fets de maig es va passar al PSUC i els del POUM li van fotre un
tret en una cama. Abans del maig del 37 el POUM ja no estava massa fort per-
què la majoria eren més grans i estaven al front. Aquest era l’ambient en què
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vivíem. Això per als de casa era una cosa nova i no ho sabien entendre. En
canvi la meva mare, no sé si ho entenia o no ho entenia, però tot i que patia
estava contenta que jo fos així. Va passar el mateix quan vaig anar a l’escola de
quadres el juliol de 1938: a casa no ho veien clar però ella no va dir mai que no;
al contrari, em va dir: “Si creus que ha d’anar bé, fes el que creguis convenient”.  

La Creu Alta va quedar pràcticament sense militants. Al Casal Lenin enca-
ra s’hi feia alguna cosa, però l’activitat central era al Comitè Local i, és clar,
s’havien de fer moltes activitats. Una de les consignes era ajudar els campe-
rols. Devia ser l’any 37 i 38. Nois i noies anàvem per Sentmenat i Caldes a aju-
dar els pagesos a segar, collir patates o sembrar; no sé si els ajudàvem molt
però almenys hi havia una bona intenció. 

Sempre vaig reconèixer que els del POUM de Sabadell, que venien de l’an-
tic BOC, intel·lectualment i políticament eren molt més forts i actius que no
pas els del PSU ja que tenien millor preparació en les teories marxistes. La
majoria de militants i de dirigents del POUM de Sabadell eren superiors en
aquest aspecte que els dirigents del PSU. A Sabadell eren pocs els comunistes
i els del PSOE que abans de la unificació tinguessin coneixements teòrics. Va
ser llavors quan els dirigents de la FLS es van fer comunistes i van acabar al
PSUC. Pel maig del 37 en reunions internes preguntava: per què hem de dir
que els del POUM són uns traïdors? I per què hem de dir que són uns venuts
a Franco? Si això no és veritat! Si estan lluitant igual que estem lluitant nosal-
tres! Potser la seva posició política no era la més convenient, ni la més adient
per continuar lluitant i perquè la guerra sortís bé, però d’això a dir que són
uns traïdors i uns venuts a Franco, a mi em costava de pair. Després, com més
temps va passar més difícil era d’entendre-ho; però, de totes maneres sempre
he continuat tenint la mateixa actitud. Quan era petit vaig deixar de ser catò-
lic per no combregar amb rodes de molí, però després em vaig fer comunista
i m’he hagut d’empassar deu rodes de molí!

Els del Socor Roig o directament la JSU vam fer una campanya de recollida
de roba i mantes per enviar al front i per als que havien vingut refugiats de
Madrid. Vam sortir unes quantes setmanes per tot Sabadell a fer de drapaires
i recuperar ferralla per fer tancs i armes i els portàvem a cal Baygual i Llonch,
on hi havia els tallers de l’aviació. Crec que quan els burgesos se’n van anar
els van confiscar la fàbrica. 

A primers del 37 anàvem pels bars dels pobles de la comarca: Sabadell,
Terrassa, Caldes i Castellar del Vallès; paràvem l’activitat i fèiem uns mítings
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llampec per mobilitzar la gent per defensar la República i les llibertats. Hi
havia gent que ho entenia però n’hi havia d’altres que no. 

La vida municipal continuava. Primer va ser dirigida pel Comitè Local de
Defensa, després pel mateix Ajuntament. L’alcalde democràtic va ser el Moix
fins que va anar a la Direcció General de Treball de la Generalitat. Hi havia
dos o tres carrers on s’havien començat a posar llambordes i es va continuar
treballant durant la guerra mentre es va poder.

Una altra cosa que va ser molt bona per a la ciutat va ser la creació del servei
municipal d’escombriaires, ja que abans el servei consistia en un home amb un
carro i un cavall. Durant la guerra, l’Ajuntament roig va comprar, un per a cada
districte, camions Ford i els van convertir en camions bolquet. En cada camió
hi anaven tres o quatre homes. Quan al matí treien les escombraries, al cap de
dues hores ja no en quedava cap; estaven molt poca estona al carrer. Ho ana-
ven a llençar a la cobertera, al carrer de Covadonga, a la placeta de l’església
de Sant Salvador. La placeta només tenia dos o tres metres i la resta era barranc.
Ara és molt àmplia, està plena de les escombraries de la ciutat de molts anys. 

Quan van començar a mancar els aliments van muntar uns menjadors
populars per a la gent que no tenia menjar; els de la Joventut molts dies hi
anàvem a sopar. Consistia en una mica de pa, si n’hi havia, encara que fos
negre, i un plat de llenties, cigrons o arròs. 

Una de les coses que em van encomanar era tenir relacions públiques amb
altres entitats com la Joventut Llibertària, les Joventuts d’Esquerra –on no hi
havia quasi ningú– i amb els estaments públics com l’Ajuntament, que eren
molt amables. Potser amb qui més ens costava tenir bones relacions era amb
el Sr. Bertran, que, em sembla, estava una mica amargat. En canvi, hi havia
altres consellers de l’Ajuntament molt amables, sobretot l’alcalde Manel
Farrás, que era una gran persona i a nosaltres ens tenia un afecte enorme.
Quan anava a veure’l i li deia: “Manel, necessitem això”, sempre deia:
“Casum l’olla, sempre demaneu; ja m’ho miraré”. “No t’ho pots mirar ara?”.
“No, ara no. Vine demà”. L’endemà hi anava i ja m’ho havia concedit. Era
molt bona persona. Va morir a Mèxic i juntament amb el Fabregat era dels que
provenien del PSOE.

Si bé els pioners es van anar perdent, en canvi la JSU creixia amb una força
enorme. Hi havia molts joves de la ciutat que venien a inscriure’s a la JSU i
que volien fer activitats. La JSU va crear una federació única d’esport popular,
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on hi havia grups de ciclistes, de futbol i d’atletisme. Fèiem partits, campio-
nats, etc. Era una activitat que no semblava de la JSU però va tenir molt èxit. 

A partir de mitjans del 37 la JSU no para mai de fer crides perquè es formin
noves centúries o companyies. A inicis del 38 es va crear el Batalló del Bruc
amb molts joves de Sabadell. Primer les centúries eren locals però després
molts joves que s’hi volien incorporar anaven a Barcelona.

La JSU a Sabadell tenia una força important: hi havia una gran quantitat de
militants joves amb una capacitat política que no es podia menystenir. Amb
motiu de la primera conferència nacional de la JSU va resultar elegit com a
secretari general el Wenceslau Colomer, que era l’antic dirigent de la Joventut
Comunista sabadellenca. L’anterior secretari general va ser el Martí Julià, que
era més gran i se’n volia anar al front. A partir d’aquí hi ha vuit o deu mem-
bres de la JSU de Sabadell que formen part del Comitè Nacional de la JSU:
Jaume Girabau, Pere Gallifa, Wenceslau Colomer, Esteve Núñez, Francesc
Carreras, Jaume Vila, Ramon Gelis, Francesc Sánchez el Sastre (em sembla
que viu a França tot sol, ja que s’han mort la dona i els fills). Aquest, cada set-
mana venia a Sabadell a vigilar-nos una mica i a donar-nos ànims. El que
també venia per Sabadell era el Wenceslau Colomer, perquè tenia els pares i
una germana que també era de la JSU; però venia molt poc per la Joventut,
anava al PSU. Hi havia membres del comitè executiu que se’ls veia cada set-
mana. Una que venia molt era la Margarida Abril, la companya després del
Roman (àlies de Josep Serradell), i la Pilar Azuara. 

L’any 38 ja havien marxat el Gallifa i el Gelis. Tots se n’havien anat cap al
front. Alguns hi havien anat voluntaris i havien tornat per treballar a la JSU,
però després a l’hora de les lleves se n’hi van tornar. De la lleva del 38 en van
marxar una colla; es va fer un míting a la plaça de l’Ajuntament i l’Esteve
Núñez, de la JSU, va fer una arenga. Només quedàvem els vailets i teníem
més feines a fer que possibilitats, fins i tot teníem més ganes de jugar que d’al-
tra cosa.

A partir del 38 a la direcció de la JSU érem tots criatures de 13, 14 o 15 anys.
En el darrer comitè local de la JSU de la República gairebé tots eren nanos ja
que proveníem dels pioners: Júlia Xantrero, Ramon Prat, Facund Martí,
Consol Ripoll, Teresa Batallé, Anita Fernández Silva, Lafuente, Joan Juliana,
Joan Gener (a qui van ferir al front i va tornar), Ferrer (que es va ferir a la mà),
etc. Érem els que tiràvem tot això endavant. Una de les persones a qui no he
citat, i seria injust no fer-ho, és el Gallifa petit. Es deia Josep i si jo tenia 14
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anys ell en tenia 13. Aquest va deixar els pioners i es va incorporar a la direc-
ció de la JSU. Va ser dels que no va marxar quan van entrar els fatxes. L’any
1938 la Júlia o jo anàvem a les reunions del Comitè Local del PSU en repre-
sentació de la JSU.

El març del 38, quan els feixistes arriben a Catalunya i instal·len el front
seguint el Segre, intentem mantenir l’ànim de la gent. Un o dos cops per set-
mana anem a Ràdio Sabadell a fer una arenga per mobilitzar i mantenir els
sentiments, perquè ja començava a haver-hi desànim degut a la manca de
menjar, morts al front, etc. 

Fem una mena de comitè d’enllaç, amb les Joventuts Llibertàries (JJLL), que
eren menys que nosaltres. Érem conscients del que ens estàvem jugant en
aquesta guerra i comencem a col·laborar. Aconseguim fer algun acte públic i
anem pels cafès a veure si entre tots assolíem elevar la moral de la gent.
També ho intentem amb les JERC, però només tenien un o dos militants. A la
JCI (POUM) pràcticament no hi havia ningú.

Al principi de la guerra la JSU va muntar una escola de quadres a Sant
Cugat, quan se’n deia Pins del Vallès. De la colla de crios que quedàvem la
primera que hi va anar va ser la Júlia Xantrero, la secretària general. Més tard
en van obrir una altra al mes de febrer o març del 38. Al tercer curs, des d’úl-
tims de juny fins a tot el juliol em va tocar anar-hi a mi i en vaig treure bas-
tant profit. A l’escola del 38 érem una trentena i es feia a Horta en una torre
confiscada. El director era Tomàs García, un home fantàstic, formidable, que
després a partir de 1977 va ser diputat del Partit Comunista per Màlaga. Era
un home d’una intel·ligència sobrada i amb una gran capacitat de treball. Em
va ajudar molt, em va fer comprendre la política i em va fer pràcticament
marxista. Durant tres o quatre dies ens va donar unes lliçons de materialisme
històric que n’hi havia per sucar-hi pa. Els professors van ser, a banda del
Tomàs García, el Segis Álvarez, que havia estat de la Joventut Comunista i
que va estar-hi dos dies; l’Azcárate; la Teresa Pàmies, i el Tomàs Abollado,
que van fer una lliçó cadascun. Aquests et deien la veritat. El Carrillo, que
mai no ha estat un sant de la meva devoció, va venir a aquesta escola de qua-
dres coincidint amb l’inici de la batalla de l’Ebre. Va venir a donar ànims, i va
dir que guanyaríem i que la batalla anava bastant bé. No m’ho vaig creure i li
vaig dir que era molt més difícil que no es pensava: “Ya verás como sí, que
será la derrota de Franco”. Cal tenir en compte que amb el Tomàs García haví-
em parlat i ens deia que això s’estava acabant. Es veia a venir. A nosaltres no
tenien per què enganyar-nos.

JOSEP XINXÓ BONDIA52



Fèiem classes matí i tarda. Al matí quan ens llevàvem fèiem gimnàstica.
Érem cinc o sis nois i la resta eren noies. N’hi havia unes de Puig-reig, la
Soledat Real de Barcelona, la Rosa Andreu de Barberà, i una noia de Cervera
que es deia Cèlia Cercós, que va anar a Mèxic i es va casar amb un dirigent
del partit, un teòric amb molt de renom. Quan va quedar vídua va tornar a
Espanya. Vaig tenir notícies d’ella quan vivia a Sitges. Amb la Rosa Andreu,
que també estava a Mèxic, sí que ens vam veure.

Quan vaig tornar de l’escola de quadres la guerra es posava negra, tot i que
en els últims dies es va produir el pas de l’Ebre, que militarment va ser una
operació d’un gran èxit. Semblava increïble. Va durar dos o tres mesos, però
per la força dels avions i els tancs alemanys i italians es va haver d’abandonar
el cap de pont i en poc temps va començar l’ofensiva final a Catalunya. La bata-
lla de l’Ebre no va servir sinó per convertir-se en un gran cementiri de gent jove
de la quinta del 41 i del 42, enterrats en piles als volts de Gandesa i a la serra
de Pàndols. Ens ho vèiem a venir. Els mesos d’agost i de setembre comencen a
ser difícils perquè, a banda de la batalla de l’Ebre, els avions feixistes bombar-
degen de tant en tant alguns pobles. A Barcelona bombardegen gairebé cada
dia i també ho fa la marina italiana que ve a descarregar sobre Barcelona. 

Els ànims de la gent van decaient cada cop més. Era molt difícil la nostra
tasca per mantenir la moral de la gent. Era molt diferent del juny o maig del
37 quan sortíem al carrer a vendre el nostre setmanari que es titulava Jove
Guàrdia. Les primeres setmanes fèiem fins i tot la competència als joves del
POUM que tenien un setmanari que es deia Iskra. La moral anava per terra.
Hi havia la quinta columna, que potser no era mala gent, però que vist com
anava tot i vist que no es podria guanyar es deixaven portar pel desànim i
eren víctimes de falsos rumors que es deien per fer caure la moral de tot el
poble, que, tot i així, va respondre d’una manera admirable durant tota la
guerra. 

Teníem reunions amb els nois i noies de la JSU per mantenir-los animats. Al
final de la guerra la JSU fa una crida a tota la joventut de Catalunya perquè
s’incorpori com a voluntària. Intenten fer unes centúries per anar a combatre
al front per parar els peus a la màquina feixista que s’anava fent més mestres-
sa de la nostra terra. Només s’hi van apuntar un parell o tres de persones que
van venir a les Joventuts. El Comitè Local va decidir que fóssim nosaltres
mateixos els que ens allistéssim voluntaris –encara que érem unes criatures–
per donar exemple. Això passava vuit o deu dies abans que els feixistes arri-
bessin a Sabadell. 
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El mes de desembre a Sabadell es va fer una reunió de les Corts
Republicanes que va tenir lloc al fantàstic saló de la primera planta de la
Caixa, al carrer de Gràcia. No hi vam assistir perquè només era per als dipu-
tats. El partit ens va convocar a la reunió del Comitè Local. El Moix, que era
ministre, ens va fer un informe del que s’havia parlat a les Corts i de la situa-
ció general. Ens va recomanar que féssim el que poguéssim, però que esti-
guéssim segurs que no trigaríem molts dies que la República cauria i que vin-
drien els feixistes a Sabadell. Ens va dir que si podíem marxar que marxéssim
o que ens amaguéssim i que amaguéssim totes les coses que poguessin com-
prometre d’altres. I així ho vam intentar fer. 
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4. L’anada al front i la retirada

Els del Comitè Local vam comprometre’ns a allistar-nos. El Prats no va
venir perquè la seva mare es va posar a plorar ja que el seu pare estava al
front, i no el va deixar. L’Albert Girabau i jo vam anar a allistar-nos volunta-
ris a Barcelona, ens van rebutjar perquè deien que érem criatures i que faríem
més feina a Sabadell que no al front. Vam insistir tant que van decidir adme-
tre’ns. Vaig anar a veure en Jaime Ortega, un company de la JSU que era de
Toledo i que s’estava al Colon. Havia de tornar a marxar i em va dir que si
volia anar amb ell hi podia anar. El Girabau i algun altre es van quedar al
Colon i al cap d’uns quants dies, quan van entrar els feixistes a Barcelona, van
prendre la retirada. Tot el Comitè Executiu de la Joventut i el Comitè Central
del partit van anar a Girona. 

Per la meva banda, estava sol amb Jaime Ortega, que era molt bona perso-
na. Ens vam anar a incorporar a una unitat del cinquè cos, que era la del Líster.
Tenien el comandament a prop de Molins de Rei en una casa de pagès. A ell i
a mi ens van destinar a la 24 Brigada, on pràcticament tots eren andalusos,
sobretot de dos pobles, Menjibar i Porcuna, de la província de Jaén. Me’n
recordaré sempre. Els comandaments també eren tots andalusos excepte un
que era basc, bastant mala persona. Abans havia estat comandada per un ar-
gentí, Ortiz, que amb motiu de la retirada dels internacionals, el van obligar a
deixar el comandament. Es va fer càrrec, doncs, de la Brigada un comandant
basc: es deia Mencía. El primer que em va dir va ser: “Ah si, tu también eres
de los chivatos”. Cal explicar això. Cal tenir en compte que a les unitats de l’e-
xèrcit, a part del comandament militar i del comissariat, que portava a terme
tasques d’un altre caire, la joventut i el partit teníem a cada unitat les nostres
organitzacions. A aquests els deia chivatos. Vaig pensar: “Seré el que vulguis
però ja estic aquí”. Vam començar a retirar-nos, vam caminar molt i vam anar
a parar a un sector del front que es trobava entre Vacarisses i Monistrol. Vam
travessar la serra de l’Obac i el massís de Sant Llorenç del Munt i després de
dos dies de caminar, estàvem rebentats. Vam anar a parar a Sant Feliu de
Codines. Ens vam trobar amb una altra unitat, on hi havia un hospital de sang.
Un soldat que estava mig ferit o tenia els peus fets malbé el vam anar a curar
allà. Recordo molt bé que des d’un turonet de Sant Feliu de Codines es veia
Sabadell i tot el Vallès. Mentrestant els feixistes entraven a Sabadell, devia ser
el 27 de gener. Uns quants van anar marxant amb un camió; nosaltres a peu.
Ens paràvem, tiràvem quatre tirs i ells ens fotien morters i artilleria que ens
deixaven estabornits. Quan podíem, sortíem i ens anàvem retirant. Vam pas-
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sar per Amer, a prop de Girona, i vam anar a una casa per si tenien alguna
cosa per menjar. Una pobra dona que devia ser molt roja o revolucionària ens
va atendre, ens va fer passar, i ens va donar el que tenia. Ella pensava només
que el seu marit i el seu fill estaven al front. No sabia què els hauria passat ni
si els tornaria a veure. Vam fer alguna marrada per la vall d’en Bas, a prop
d’Olot. El comandament tenia la idea d’anar cap a Figueres per marxar a
França. A Figueres hi havia una gentada enorme. No sé per quins camins vam
anar a parar a Darnius, l’últim poble abans d’arribar a França. Ens van donar
l’ordre de fer línia als afores i estar vigilants i amatents per si venia l’enemic.
Vam arribar-hi a mitja tarda i vam dormir als afores i l’endemà al matí, quan
estàvem pendents a veure què fèiem, vam veure passar uns cotxes, camions i
gent a peu. Vaig reconèixer a del Barrio: era l’Estat Major del 18è cos, una uni-
tat del PSU. Van agafar una carretereta dolentíssima i van anar tirant amunt.
Se’m va acudir preguntar al comandant què fèiem, em va respondre que anés
a buscar un genet (teníem quatre o cinc cavalls que feien d’enllaç). Em sembla
que era un sergent, vaig trobar-lo i li va comunicar: “Discretamente vas
siguiendo a esta gente a ver dónde van a parar”. Al cap de dues o tres hores
va tornar i va dir que havien pujat amunt, havien deixat la carretera, havien
agafat un tram de camí i que després feia l’efecte que ja havien passat a
França. Es van reunir el capità, que era el cap de l’Estat Major, amb un parell
més d’oficials, dos tinents, i van acordar agafar tota la unitat i tirar amunt pel
mateix camí. El camí era bastant dolentot. Vam trobar dues cases, una aban-
donada, l’altra no, i ens van dir que França estava allà mateix. Vam continuar
caminant fins a entrar a França. Allà estàvem tranquils perquè pensàvem que
els feixistes ja no ens podrien atrapar. Es va fer fosc i en unes vinyes vam jeure.
Havia gebrat i l’endemà al matí tot era blanc. I a caminar altra vegada. El que
havíem pujat ho vam baixar muntanya avall fins a trobar una carretera, que
anava a parar a un poble que es diu Elna (Elne). Ens va sobtar molt que a l’en-
trada del poble hi hagués una gran creu de tres o quatre metres de pedra amb
un Crist gros. Ens va impressionar no sols perquè érem idealistes sinó perquè
durant els tres anys de guerra a l’Espanya republicana no hi havia aquests
símbols. Ens van fer caminar per carreteres fins que ens van portar a les plat-
ges d’Argelers, Sant Cebrià de Rosselló i el Barcarès, on vam anar a parar una
gran part de la 24 Brigada, entre ells el comandant Mencía, que es va portar
molt malament. Mentre vam ser a Espanya em sembla que em tenia força con-
fiança. Quan travessàrem la frontera, vam trobar guàrdies i vam anar tirant
totes les armes fins que en vam fer una gran pila. Mencía em va donar una pis-
toleta petita del 6/35 perquè la hi passés. La hi vaig passar dins d’unes botes
velles penjades a l’espatlla. A sobre hi vaig posar uns mitjons bruts.
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5. Els camps de concentració francesos

En aquelles vinyes no hi havia ni gendarmes ni vigilància ni cap francès. Va
ser després quan vam reprendre el camí cap a baix quan vam trobar un con-
trol de policia que ens feia deixar les armes. Després ens feien caminar per la
carretera i llavors vam trobar gendarmes i policies locals que no et deixaven
parar si travessaves un poble. Tampoc sortia molta gent a veure’ns. Et feien
anar ràpid, et deien: “Allez, allez, allez !”. La nostra unitat va anar a parar a
Sant Cebrià de Rosselló. Hi havia unes filferrades a la sorra de la platja; ens
van tirar allí dintre i “Aquí esteu!”. Aquí s’acaba la història d’un dels últims
voluntaris de l’exèrcit popular i la meva petita missió militar. No sóc amant
dels militars i aquesta va ser tota la meva experiència. 

Sant Cebrià era un camp vigilat que el govern francès havia preparat per a
la nostra rebuda. En aquest camp hi havia dues fileres de filferrades amb pun-
xes: una filera de mig metre i una altra, bastant espessa, perquè ningú no hi
pogués passar. Cada cinc o sis metres per la banda de fora hi havia un soldat
senegalès que feia guàrdia. Vam arribar cap al tard. Gairebé tots portàvem
manta. Ens vam anar tapant com vam poder i ens vam estirar a la sorra espe-
rant l’endemà al matí que es fes clar i poguéssim tornar a veure el mar, a
veure les batzegades de les ones. Ens guardàvem del vent, perquè en aquella
zona de França a prop de la platja és pràcticament un altre palau del vent,
com ho és el nostre Empordà. 

L’endemà era un dia amb molt sol, molt fred i vent. Allò era una espècie d’i-
lla, com si fos una península, només unida per un costat al mar. Totes les
altres vores eren les parets de filferrades que ens havien muntat amb els sol-
dats del Senegal vigilant-nos. No hi havia ni menjar ni res. Aquell primer dia
cap al migdia van arribar uns camions que portaven fustes perquè ens cons-
truíssim barraques. Quan els camions van entrar tothom va assaltar les fus-
tes, però no per fer barraques, sinó per fer foc per escalfar-nos. De tota la nos-
tra colla, pràcticament ningú no en va aconseguir cap. Desgraciadament no
teníem prou mantes. Ens vam ajuntar sis o set de la JSU i vam aconseguir amb
bona voluntat de muntar, amb alguna fusta i canya, una mena de barraca o
tenda de campanya amb una manta que feia de teulada. A la nit ens posàvem
allà dintre; em sembla que érem set. Ens col·locàvem tres en un cantó i quatre
a l’altre, tocant els caps entre nosaltres encaixats en forma de quatre i a mitja
nit, si ens volíem tombar, calia despertar-los a tots i tombar-nos tots alhora.
No hi cabíem. Això va ser el primer habitatge que vam tenir. Pel que fa a men-
jar, penso que vam estar dos o tres dies sense menjar i de beure ben poc, per-
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què ens havien posat una font de les que van amb una bomba. Era un tub que
anava un metre o dos a dins de la sorra. Era tot el que teníem per beure i ren-
tar si és que ens volíem rentar. Per anar a fer de ventre no hi havia res i efec-
tivament anàvem a la vora de la platja. Cada vegada estava més ple i anàvem
tirant de mica en mica més endins. 

Al cap d’un parell de dies ens vam adonar que un tros més avall hi havia
un altre camp on es trobaven els internacionals de la guerra, que havien arri-
bat bastant abans que nosaltres. Tenien intendència, cuines i fins i tot carn. La
feien bullir per fer brou i amb aquests ossos en lloc de llençar-los s’anaven
entretenint. Aquests internacionals eren una gent formidable, amb una capa-
citat de sofriment, de treball i de ser solidaris amb tothom que és una cosa que
penso que difícilment es torni a produir mai més. Amb els ossos feien jocs
d’escacs i anells. Alguns d’ells, que podien sortir a fora, ho venien i amb els
diners podien comprar coses. 

Un de la nostra colla era un xicot molt intel·ligent de Madrid que es deia
Malagón. Més tard he sabut que va estar a França i després a Madrid, els
últims temps clandestinament. Tot el que podia servir per falsificar coses ho
arreplegava i feia tots els timbres i segells. Tenia 21 o 22 anys i era pràctica-
ment calb. Deia que era calb perquè de petit havia estat en un convent de
monges fins que va començar la guerra i cada cop que no volia resar o feia
una malifeta li estiraven els cabells i els hi arrencaven. No sé si era veritat... 

El cap de l’Estat Major de la 24 Brigada era de Porcuna i es deia Gimenillo.
Era més gran –devia tenir 30 o 35 anys–, del partit i farmacèutic. Al camp dels
internacionals hi va veure l’antic cap de la Brigada, un tal Ortiz. Aquest bon
senyor hi havia dies que ens facilitava menjar del seu ranxo per no anar amb
la panxa buida, al migdia o al vespre, per als sis o set que estàvem junts. 

No et podies allunyar de la barraca. Nosaltres vam armar una barraca sem-
blant a una tenda de campanya, però en canvi n’hi havia altres que havien
optat per fer un sot de sorra, tapar-lo amb una manta i posar-se a dormir al
sot. Deien que hi estaven bé; no ho sé. Nosaltres no teníem massa mantes i
tampoc no ho podíem fer. Hi havia el perill que si caminaves i sense adonar-
te’n posaves els peus en una manta, aixafaves una barraca. Els crits i les raons
que hi havia! 

Així anaven passant els dies; la vida era molt monòtona. Algun dia porta-
ven fustes amb les quals continuàvem fent exactament el mateix: anar-les cre-
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mant. De vegades arribava un camió de pa, un altre dia una altra cosa; tothom
s’hi tirava a sobre. He de reconèixer que no vaig ser capaç d’anar enlloc a bus-
car-ne i dels que érem, només un hi anava. L’únic que podíem fer era voltar.
Aquells dies vaig retrobar gent, amics, companys de la JSU de Sabadell. El
primer que vaig trobar al cap de quatre o cinc dies va ser l’Albert Girabau,
que estava sol, perdut, amb una barba llarga i vaig demanar a la colla si el
volien deixar venir. Érem sis i ell era el que feia set. Els vaig dir que era un
company de la Joventut, que el seu germà era de la direcció de la JSU i comis-
sari de la 30 Divisió. Em van dir que sí. Voltant per allà vaig trobar el Gelis, el
Rodri tercer, el Capella i molta gent de la JSU. Com que nosaltres érem uns
desorganitzats i no hi havia manera que ens construíssim les barraques, com
havien fet els internacionals, els francesos van optar per obrir un camp i cons-
truir-les ells mateixos. 

De l’estada del camp de Sant Cebrià, mentre visqui, en tindré un record bas-
tant dolent. Allà no teníem cap condició. El dia que no feia massa vent o no
s’aixecava massa sorra, caminàvem una mica a veure si trobàvem algun amic
que havia anat a parar allà. El Gimenillo ens va salvar la papereta de no morir
de gana. Ni teníem diners, ni teníem res. Cada dia, un o altre, anava a veure els
internacionals. Ens donaven menjar, ens el partíem i així anàvem aguantant.

Al febrer o al març, ens van portar cap al Barcarès. A últims d’abril o pri-
mers de maig, els francesos estaven acabant el camp amb treballadors. Hi
havia alguns refugiats que hi anaven a treballar. No tenien cap avantatge, ni
els donaven ranxo ni res. Hi anaven per tal de no fer res. 

El camp nou eren uns aiguamolls, com un illot pràcticament voltat d’aigua,
no molt profunda, i de filferrades. Hi havia un petit pont a l’entrada i dos
barracons de fusta que eren el comandament francès, i a l’altre no sé si hi
havia la gendarmeria. Era un camp molt gran amb dos carrers centrals. Quan
hi vam anar nosaltres només n’hi havia un, l’altre encara l’estaven construint.
A cada illot hi havia 25 barracons fets de fusta, en cada un hi cabíem 80 o 90
persones. Hi havia com una placeta i tres barracons més: un era el del coman-
dament, que normalment era un espanyol; en l’altre hi havia la infermeria i
sanitat i en el tercer, les cuines i la intendència. El primer mes o mes i mig de
ser allí no ens deixaven sortir dels illots. El Ríos, que es va escapar de l’illot i
potser fins i tot es va escapar del camp, era una fura. Ens havia proporcionat
l’informe de l’Stalin al 18 Congrés del PC de la Unió Soviètica, que era molt
bo i on pràcticament donava les pautes del que seria la pròxima guerra que ja
estava a punt de començar, de com aniria i què és el que faria i què és el que
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no faria la Unió Soviètica. Era un informe que valia la pena. El llegíem, el
comentàvem, el discutíem i així contribuíem més a la nostra formació.  

A més dels set o vuit illots que hi havia quan vam arribar, anaven cons-
truint, pel carrer que hi havia a l’esquerra, tants illots com lletres té l’abeceda-
ri. Ens tractaven més bé. Cada dia ens donaven ranxo i pa, més o menys bo o
més o menys dolent; fins i tot ens van facilitar aigua calenta per si volíem
escaldar les mantes o la roba per treure els polls ja que en portàvem a dojo: a
vegades la manta corria sola. No podíem anar a la platja perquè estàvem tan-
cats. L’illot on vaig anar a parar era el “I”, al mig dels dos carrers. Els de l’i-
llot “A”, “B” i “C”,  que eren arran de mar, tampoc no hi podien arribar.

Devia ser a primers de juliol quan vaig anar a veure el comandant per si em
podia donar una mica més de menjar; em va dir que sí. Jo era molt baixet, un
tap de bassa. La meva germana, que tenia un any i mig menys que jo, em sem-
bla que em passava gairebé un pam. Ella era una dona i jo, molt menut. En
anar a França i passar gana em vaig començar a estirar i a créixer. Em sortien
una mena de grans pels braços i les cames: es devia a la debilitat que porta-
va. Per aquesta raó vaig anar a la infermeria, on em van donar una vitamina.
Quan anava al “B” a veure els germans Girabau, també alguna vegada em
donaven menjar. El govern de la República va fer unes lleis per tal que els que
havien estat oficials de l’exèrcit cobressin una paga de 500 francs. Em sembla
que a partir de caps de Brigada o de Divisió en cobraven 1.500. Aquests, com
que tenien algun diner, moltes vegades em donaven menjar. 

Al camp hi havia un illot de comandament que era espanyol. Per desgràcia
el comandant era el basc de la Brigada on vaig anar a parar. Tenia dos o tres
oficials, però cap era dels que estaven amb ell durant la guerra i la retirada i
no els volia perquè eren comunistes. Mencía deia que era socialista; penso
que simplement era un aprofitat. Els bascos i els andalusos tampoc no es por-
taven massa bé. Mencía era el representant en el camp d’una organització que
havia muntat el govern de la República: el Servicio de Ayuda a los
Refugiados Españoles (SERE). Ell era el representant no solament a l’illot sinó
a tot el camp. 

Al juliol hi va haver un problema, va succeir que de la nit al dia en aquell
barracó on hi havia un rètol que hi deia SERE hi va posar JARE (Junta de
Asistencia de Republicanos Españoles). El SERE era una organització que va
muntar el govern de la República. Prieto i algun altre socialista que havien
fotut el camp cap a Amèrica, no estaven ni a França, van apropiar-se del
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SERE, van agafar les peles que hi havia, i van muntar el JARE. La prova és
que del JARE, als camps de concentració, no va cobrar pràcticament ningú,
mentre que gràcies al SERE hi va haver molts oficials de la República que van
cobrar. Prieto era un home indecent, es va emportar els diners de la República
i se’ls va quedar a la butxaca; en canvi, l’Araquistain era un personatge molt
decent, com també ho era l’Álvarez del Bayo, un socialista que després es va
passar al partit comunista. El González Peña, el Negrín i tota aquesta colla
eren socialistes però honrats.

Quan recordo el Mencía penso en algunes caricatures del Grapa que havia
vist en temps de guerra a El Vertical. El pintava amb una tripa grossa com si
fos el Lerroux. Era un senyor de no gaire bon fiar. Va muntar el JARE perquè
segurament li donaven més cèntims que no els que li oferia el Govern de la
República. Tot de gent del camp van anar a protestar però ell va continuar
fent. Hi va anar a discutir en Jaume Girabau, el Rodríguez, i gent que estava
en altres barracons, de Madrid, de l’executiva de la JSU o del partit. Es va
armar un tripijoc de ca l’ample però no se’n va treure res. 

A l’agost va venir a veure’m el Jaume Girabau, que formava part de la direc-
ció de tot el camp, i em va dir: “Has estat escollit per anar a la Unió Soviètica
i després ja tornaràs a Espanya com sigui; però ara te n’hi vas”. He de reco-
nèixer que aquell va ser el dia més feliç de la meva vida. Per a tots nosaltres,
els pioners, era un somni anar a la Unió Soviètica. Feia un temps havien arri-
bat dos vaixells soviètics al port de Barcelona; anàvem a veure els mariners i
ens tornàvem micos d’alegria. Era gent magnífica; n’hi havia un que sabia una
mica d’espanyol i vam estar parlant una bona estona. Li vam preguntar com
funcionava allò i ens va dir: “Jo no puc ser del partit comunista, estic d’acord
amb tot però no puc ser-ho. Per què? Perquè sóc borratxo i a mi m’agrada
beure”. Sí que és magnífic això, sí que ha de ser bo, ser comunista! Després ha
vingut tot el que ha vingut... Vaig estar uns quants dies que no tocava de peus
a terra. Per a mi era un fet importantíssim haver estat escollit per anar a la
Unió Soviètica. Després em vaig quedar amb les ganes. Nosaltres teníem pre-
vist anar-hi a últims de setembre. Calia tenir els papers per sortir del camp i
anar a Le Havre; allà embarcaríem en un vaixell que ens portaria a Leningrad.
Desgraciadament, entremig va esclatar la guerra europea i això se’n va anar
tot enlaire i no solament això sinó que, a dins el camp, les autoritats franceses
perseguien a tots els que érem comunistes, perquè es va produir el pacte
Molotov-Von Ribentrov, per annexionar-se una part de Polònia. Abans, els
anglesos i els francesos, sobretot Chamberlain, ja li havien entregat
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Txecoslovàquia i Àustria a Hitler. L’acord tampoc era perquè esclatés una
guerra; s’hauria produït igualment ja que Hitler la tenia prevista i per aques-
ta raó havia vingut a Espanya a fer els seus assajos d’armes i d’avions. L’Stalin
no va pactar mai amb Hitler. Va ser una patacada, però si Molotov no hagués
pactat en nom d’Stalin, la Unió Soviètica no hauria aguantat ni un mes, per-
què l’interès que hi havia era que Hitler avancés cap a la Unió Soviètica.
Estava aprovat tant pels francesos com pels anglesos. No ens vam sentir traïts
perquè Stalin no defensava el comunisme com a tal sinó que defensava el seu
país. Al març o l’abril de 1939, en un informe de l’Stalin al XXVIII Congrés del
Partit Comunista, ja estava previst tot el que podia passar.

Hi va haver dues batudes de la policia francesa de nit al camp. Es van
emportar a la força molts comunistes, entre ells Jaume Girabau. Els van dur a
Cotlliure, on hi ha un castell que sembla que era molt dur; ara aquest poble
és famós perquè hi ha enterrat en Machado. Al fort, uns quants refugiats
espanyols van patir-hi bastant fins que van aconseguir, amb papers falsos o
com fos, treure’ls d’allà i portar-los a un port perquè un vaixell se’ls empor-
tés cap a Amèrica. Molts d’ells van anar a Santo Domingo, després a Mèxic.
Força gent de Sabadell, amics i companys de la JSU, van ser triats per anar a
Mèxic. L’organització de Sabadell en temps de guerra tenia a molts bons mili-
tants que formaven part del Comitè Nacional i alguns de la Comissió Execu-
tiva. Aquests són els que després van tenir la sort de marxar a Mèxic: Jaume
Girabau, Falcón, Ramon Gelis, Jaume Vila i la seva germana, Francesca
Anglada –no estava als camps, però també va anar a Mèxic–, Francesc
Carreras, Esteve Núñez, Rosa Andreu de Barberà i algun més que se m’esca-
pa. Probablement si no fos pel viatge a la Unió Soviètica hauria anat amb ells
però em vaig quedar a França, allà a la sorra.

Al Barcarès érem uns 2.000 homes. Els comunistes aviat ens trobem els uns
amb els altres. Ens vam començar a organitzar, a tenir reunions, a parlar de la
situació i del que es podia fer. Vaig conèixer gent molt maca i molt bona, entre
ells, Jesús Ríos, que havia estat comissari del cos de guerrillers, un home
valent com ell sol. S’havia passat la guerra anant d’un front a l’altre, fent sabo-
tatges en camp enemic. El que no hi va venir a parar va ser el Jaime Cuesta. 

Un dia ens van dir que ja podíem passejar per fora, pels altres camps i pels
altres illots. El primer dia, quan ens ho van dir, estàvem jugant a escacs amb
un madrileny que es deia Blanco i en Girabau va dir: “Me’n vaig a passejar
per fora una estona”. Al cap d’una hora es presenta amb el seu germà, el
Jaume, que era el comissari de la 30 Divisió. Ni l’un ni l’altre sabien que esta-
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ven allà mateix. Se’n va emportar el germà i em vaig tornar a quedar sol, però
per molt poc temps, perquè al cap de pocs dies vaig trobar gent de Sabadell,
entre ells, el Joan Ribas, amb qui era molt amic. Se’n va anar voluntari i va
anar a parar a una unitat de carrabiners i en tirar una granada li va explotar
a les mans. Li va quedar una mà una mica invàlida, amb dits que no podia
moure; l’altra també bastant fotuda i la cara esquitxada de metralla. Ell també
estava sol i li vaig preguntar si volia venir amb mi, va dir que sí i vam pactar
que mentre estiguéssim junts jo li rentaria la roba. L’únic que no faria bé seria
cosir –no tenia massa paciència per agafar una agulla– i ell va estar-hi
d‘acord. En un dels últims illots que havien omplert, la “S”, hi vaig trobar els
Saderra, que estaven amb un altre de Sabadell que es deia Massagué, un sin-
dicalista de la FLS. El Jaume Saderra, mentre va estar al camp treballava a l’o-
ficina general del comando francès fent d’oficinista i intèrpret. Tenia un
suplement de pa. Hi havia alguna setmana que si jo no hi anava, venia el
Saderra gran, i em portava un xusco. Amb el Ribas i amb els del barracó el
partíem; no passàvem gana: sempre era benvingut. 

Del Barcarès ens van portar, primer en camió i després en tren, a Argelers.
En començar la guerra europea, els camps nous com el del Barcarès els ana-
ven bé per convertir-los en casernes de forces de l’Àfrica. Tenien colònies per
tot arreu. El camp d’Argelers estava molt malament perquè les barraques
estaven fetes pels espanyols. Ens hi van tenir fins a últims de gener, i corria el
rumor que ens fotrien a companyies de treball cap al nord o cap on fos i si no
volíem treballar que ens portarien a Espanya. No ho volia ningú. Quasi cada
dia teníem reunions amb la gent del partit. El Ríos, que havia estat coman-
dant de guerrillers, entrava i sortia d’aquell camp i feia el que volia. Un dia li
vaig preguntar: “Oye Ríos, ¿qué hago yo? ¿Si me vienen a buscar y se me lle-
van? ¡Yo no quiero ir a España!”. Em va respondre: “Tú tranquilo y no te mue-
vas; si alguien dice algo, yo soy tu padre”. 

Al camp d’Argelers hi havia una riera que el partia pel mig. A la banda
dreta estàvem nosaltres, a l’altra banda també hi havia camps. Un dia em va
dir que hi havia dones per allí. Com que de l’interior de França i de la fronte-
ra italiana van començar a treure refugiades, les van dur al camp. Hi havia,
separats, el camp d’homes i el de dones. Un de Sabadell em va avisar: “He
vist a les Llobet”; m’hi vaig acostar a uns cent metres. Hi havia filferrades en
el nostre camp i filferrades en el d’elles. Vaig veure les germanes Llobet i la
Paquita Melgares, tres noies de la JSU de Sabadell molt amigues meves. Quan
vaig ingressar com a responsable de pioners al comitè local, la Florinda Llobet
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n’era la secretària femenina. Amb les noies hi havia també la Margarita Muro,
la germana Micaela i la seva mare, Micaela Vidal. Al cap de poc, les van por-
tar a un altre camp, al de Brams. 

També hi havia el camp de Rivesaltes (Rives Altes), on també es trobaven
espanyols; però els van treure de seguida o cap al front, cap a companyies de
treball o cap a Espanya. Allí hi van portar tropes franceses. 

Primer buscaven voluntaris per anar a les companyies de treball i si no n’hi
havia, deien: “Tu, tu i tu”. Vaig veure que la cosa es fotia negra i li vaig dir al
Ríos: “Què faig?”. Em va respondre: “Mira si hay un camarada que pueda ir
de jefe, le explicas tu caso y te vas con él”. Al barracó on estava devíem ser
uns quaranta; no hi havia lliteres i estàvem amuntegats a terra. En una dis-
cussió un gitano va afirmar que estava legalitzat, que tenia documents i cèdu-
la. Un home que no deia mai res, era sergent de la Guàrdia Civil, li va engal-
tar: “Si yo soy Guardia Civil y no tengo documentos, cómo puede ser que tú,
que eres gitano y nunca habéis tenido documentos, los tengas ahora. ¡Si les
hemos perseguido por esto!”.

Amb un senyor de Santander, que també era del partit –en aquell barracó
ho érem pràcticament tots–, a vegades fèiem partides d’escacs. A Santander
era el cap de la marina mercant. L’home no volia tornar a Espanya i li vaig
dir: “Si usted se apunta, me apunto con usted”. Va dir que sí: “No te preocu-
pes, no pasará nada”. Ell tenia més por que jo però ens vam apuntar a la com-
panyia de treball. Van passar uns quants dies abans de marxar. Amb un camió
ens van portar a una estació de Rivesaltes o alguna altra; ens van treure de
nit. El tren estava format per vagons de càrrega on hi havia rètols que deien:
“Hommes quarante, chevaux huit”. Vam estar tres dies voltant en tren fins
que vam arribar al departament de Yonne. En aquest departament hi havia
un comandament francès. De bones a primeres ens van fer carregar muni-
cions en una fàbrica de pólvora. Quan vaig arribar vaig dir que era fuster. A
la fàbrica ens feien fer encofrats per construir-la. Sempre plovia i jo no tenia
ni calçat. Al tercer o quart dia em vaig revoltar dient que no volia anar a la
fàbrica. Un dels soldats francesos que ens vigilaven i que era bona persona
se’n va anar al comandant, un tinent retirat però mobilitzat, i li va dir que em
donés sabates. Jo mig parlava francès i l’endemà em va dir: “No vagis a la
fàbrica, et portarem unes botes, et quedes aquí i d’ara endavant seràs el meu
intèrpret”. Fent d’intèrpret un dia buscava un cuiner: el Roselló, que era de la
CNT, s’hi va brindar. El comandant un dia li va dir al Roselló que li fes un bis-
tec a la planxa. El problema era que no teníem ni oli ni mantega; teníem un
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greix vegetal que el portaven d’Àfrica. No era ben bé una margarina, però era
blanca. Se li va acudir posar aquell greix a la planxa i és clar allò va començar
a fer fum... Es va omplir tota la cuina de fum. El comandant hi va anar tot des-
esperat: “¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted?”, i aquell, que era molt tranquil,
va exclamar: “Bistec al fum!”. Em va cridar i em va preguntar “¿Qué ha
dicho?” ¡Que no lo haga así!”.

Un dia buscaven un pintor i vaig anar a trobar un malagueny, que era un
carota i chulo.  Va pintar un moble de l’habitació al barracó del camp, fins i
tot li va pintar un Mickey al comandant francès de la companyia. El coman-
dant un dia em va dir: “Ya sé hablá epañó”. Vaig assentir: “¿Ah sí?”. Em va
recitar: “El mejor alimento para los niños es un bote de leche marca La
Lechera”. És el que li havia ensenyat el malagueny. 

A la fàbrica de pólvora al principi els donaven llet dos cops, al matí i a la
tarda, perquè no es tornessin grocs de tant treballar amb pólvora. Llavors els
en van suprimir una i vam organitzar una protesta.

Els alemanys van trencar el front i es van acostar a París. Teníem una ràdio
i l’escoltàvem cada dia. Quan a França la situació ja era molt greu, vam escol-
tar un discurs de Paul Reynaud, que havia substituït en el govern el senyor
Daladier. El van destituir pel fracàs total de l’exèrcit francès. En recordo el
final: “Français, je viens de voir le chef de nos armées et le géneral Weygand
m’a dit que si nous tenons jusqu’à septembre nous aurons parcouru déjà trios
quarts les chemins de la victoire et je vous assure que nous tiendrons tout le
temps qu’il faudra et parce que nous tiendrons, nous vaincrons, vive la
France!”. Em vaig posar a riure. Els francesos es van quedar perplexos:
“Home –els vaig arengar–, això és el que dèiem nosaltres: resistir és vèncer”.
I vaig afegir: “Doncs mira, han vingut a parar a aquí. Amb el Franco per un
cantó i el Hitler per l’altre, els francesos no sé on anireu a parar si no sou capa-
ços de fer una bona resistència”. Es van quedar tots parats. Van admetre que
tenia raó. 

Nosaltres estàvem a prop d’Auxerre i els alemanys encara no havien arri-
bat a París, però no els faltava gaire. Ens van dir que no volien que ens aga-
fessin. Vam sortir amb la furgoneta i amb els equipatges. Ens vam aturar a
tres pobles fent voltes perquè no ens enganxessin; vam veure que hi havia
algun pont que ja havien bombardejat i tirat a terra. La idea del tinent fran-
cès, J. Mariolle, era anar-se’n a Andorra. Allà creia que estaria tranquil i que
no passaria res. Al migdia devíem estar al departament de la Dordonya
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(Dordogne), entre Riverac (Ribérac) i  Bergerac (Brageirac). Els francesos li
van plantar cara i li van dir que no volien anar més endarrere; si ell volia que
marxés però que els altres es quedaven allà, que si venien els alemanys i els
enganxaven, doncs mala sort, però que no es veien amb cor d’anar-se’n a
Andorra. L’home va buscar un cotxe i va marxar sol. El Roselló i jo vam deci-
dir anar-nos-en a peu i els altres es van quedar allà. Devia ser a Monbazillac,
on, per cert, hi havia un vi blanc que era molt bo. Vam caminar tota la tarda,
al vespre ens vam quedar a dormir en un lloc arrecerat i l’endemà vam conti-
nuar caminant. Vam trobar un control de gendarmes prop de la ciutat d’Agen;
ens van aturar i ens van espetar “Quedeu-vos aquí!”. En van recollir un parell
com nosaltres que no sé d’on venien, després ens van pujar a una furgoneta
de la policia i ens van portar a la presó d’Agen. Al vespre ens van posar en
una cel·la i no ens van donar sopar. L’endemà al migdia ens van treure, ens
van pujar a una furgoneta i ens van portar al camp de Setfonts (Septfonts); on
hi havia hagut refugiats, ara només hi havia una companyia d’espanyols que
feien manteniment d’aquell camp que no estava tan bé com el del Barcarès,
però Déu n’hi do. 

A Setfonts hi havia un comandament espanyol de la companyia de base que
consistia en quatre barracons: un primer on dormíem, un segon que servia de
taller de fusteria, un tercer on hi havia un dispensari mèdic i un quart on hi
havia les cuines per fer el menjar. La gent estava allà per vigilar el camp, que
era molt gran, però sortien a treballar a llocs on feia falta: pagesos, indústria,
o fins i tot vaig trobar el Bayo jugant a futbol a Negrapelissa (Negrepelisse).
Era un xicot de Poble Nou que l’any 36 jugava a futbol amb el Barcelona; crec
que quan va tornar encara va arribar a jugar amb el Sabadell. Hi havia bas-
tants valencians; el capità espanyol d’aquella companyia també ho era. Al cap
de pocs dies ens van dir que hauríem de sortir a treballar, vaig dir que era fus-
ter, i em van fer anar a la fusteria. Hi havia cinc o sis que ens vam fer amics:
un era de Madrid i li deien el Madriles. Al cap de pocs dies uns pagesos ens
van venir a buscar i ens van portar a Montalban (Montauban), la capital del
departament. Primer ens van portar al centre de Montalban, a uns grans
magatzems. Hi havia una quantitat immensa de coses recollides de la retirada
francesa. La nostra retirada va ser tràgica però la dels francesos us puc assegu-
rar que va ser bastant pitjor. Hi havia de tot: maletes, bosses, moltes màscares
antigàs, i coses que l’exèrcit havia abandonat o que havien portat d’un altre
lloc. Allà es van quedar quatre que ho anaven posant en ordre. El Madriles i jo
anàvem amb un oficial francès a un altre magatzem i la nostra tasca era fer
unes prestatgeries per col·locar i classificar armes: fusells, metralladores, pis-
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toles... Un sotsoficial francès molt amable era el responsable d’aquest lloc.
Deia: “Piano, piano qui va piano va sano i qui va sano va lontano”. Devia ser
d’origen italià. França tota la vida ha estat sempre un recull de gent immi-
grant. Ara que hi ha tants problemes per aquesta immigració, no els ve de nou
perquè hi ha espanyols, italians, alemanys, polonesos, etc., a banda de la gent
de les seves colònies. 

Vam estar un mes i mig o dos, i em sembla que no vam acabar la feina de
les armes. Al magatzem gran hi anàvem a sopar i a dormir. Hi havia dies que
ens donaven sopar, anàvem a una caserna a buscar ranxo; però hi havia dies
que no ens en donaven i havíem d’espavilar-nos una mica. Sort que remenant
maletes i estris de tota mena, trobàvem menjar, ampolles de whisky i fins i tot
cèntims que ens permetien sortir per la ciutat i algunes vegades anar a un res-
taurant. Ho anàvem trampejant d’aquesta manera. 

De la colla n’hi havia un que era de Reus, també constava com a fuster. Als
vespres –cal tenir present que devia ser el mes de juliol o agost i feia bo– sor-
tíem a passejar per Montalban, a acompanyar alguna noia si és que en vèiem
alguna que ens fes gràcia. Un dia en vam trobar dues que semblaven interes-
sades. Els vaig començar a parlar en francès; el de Reus parlava en català, i al
cap de molta estona ens van dir: “Si no hablan ustedes español no les enten-
demos”. Vam parlar en castellà i va resultar que eren la filla i la neboda del
cònsol espanyol de Montalban. Aquesta temporada a Montalban en aquest
aspecte va anar bastant bé...

Mentre estàvem per primera vegada a Montalban hi va morir el president
Azaña. Vaig assistir a l’enterrament del president de la República. Hi van
anar molts espanyols, els que hi vivien i els que van venir per la retirada. Em
dol que l’Azaña, un home del qual ningú no se’n recorda, estigui enterrat allà.
Suposo que un o altre deu anar a netejar la seva tomba. 

Al cap d’un mes ens van agafar i ens van tornar a portar al camp per sego-
na vegada. Entremig alguns havien sortit a treballar a casa d’un pagès a reco-
llir alfals. En algunes cases hi faltaven els homes. Al cap d’un altre mes ens
van tornar a portar a Montalban. Els alemanys havien ocupat tota la costa
atlàntica fins al centre de França, per allà Orleans. Ja anaven més maldades.
Vam anar a una caserna on ens donaven lliteres i ranxo i ens feien anar a uns
camps que hi havia al costat on construíem uns barracons per a cavalls. Es
veu que se’ls morien com a mosques; no sé la malaltia que tenien. Fèiem uns
barracons a l’aire lliure perquè algú els devia dir que si estaven a l’aire lliure
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no se’ls moririen. Les condicions de treball ja eren bastant fomudes: plovia,
feia fred i hi havia gel. Havies de treballar tant sí com no. Al migdia l’alimen-
tació cada vegada era pitjor, donaven tupinamburs –llamves–, una mena de
tubèrculs que són les arrels de les flors de girasol del que fa pipes. Servia de
farratge per a les vaques; bullides o guisades ens les menjàvem. Les passàvem
de tots colors. Un dia em vaig queixar al sotsoficial, li vaig dir que no hi havia
dret: a la tarda em va respondre que no hi podia fer res, que si el país, la
pàtria, no sé què més. Jo vaig insistir: “Nosaltres ja n’estem tips de les pàtries
i ara estem passant aquí en unes condicions inhumanes”. Em va reiterar: “Jo
no puc fer-hi res. Això és el que em manen; personalment em caus bé, si vols
et puc portar algun suplement (ja hi havia cartilles de racionament a França)
perquè puguis comprar alguna cosa amb les cartilles. Si et falten cèntims
també te’n podré donar algun”.  Efectivament, em donava vals de pa. Aquella
temporada vaig passar molta gana perquè el que ens donaven per menjar era
molt dolent. De tant en tant, quan podíem, sortíem al vespre una estona. Hi
havia un o dos menjadors dels quàquers i, si hi podíem anar, ens donaven
una mica de sopar i així anàvem aguantant. Un dels cinc o sis de la colla era
un xicot de València, a qui deien Pasqualet Aguado. Era de molt bona fe, i li
dèiem: “Què Pasqualín, què et diu el cor?”. “El cor me diu que soparem”. Hi
havia dies que sí, però hi havia altres dies que anàvem als quàquers i ja
havien tancat. Així vam estar una bona temporada des de l’any 1940 fins
pràcticament a la primavera de l’any 1941. 

Vam tornar al camp. De feines militars ja no en tenien per fer i, en canvi,
venien pagesos de la comarca a buscar-nos. Jo no havia treballat mai de pagès.
Vaig sortir i vaig anar uns quants dies a un poblet de la vora, Negrapelissa, al
departament d’Avairon (Aveiron), a casa de dos senyors grans, solterons, on
recollíem patates i cols. Hi anàvem al matí i ens donaven esmorzar, dinar i
sopar i fins i tot en un lloc ens havien deixat dormir a la casa. Si no podíem
dormir a les cases, tornàvem a dormir al camp. Vam sortir dues o tres vega-
des a pagès. Una setmana va ser en una casa que tenia uns grans camps de
patates d’un senyor andorrà casat amb una francesa. Era el principi de la
malura de la mosca de la patata, una mena de marietes que van a les fulles de
les patateres, les embruten i la porqueria es converteix en cucs que en poques
hores es mengen les fulles i el tronc de la patatera; llavors la planta ja no fa
res. Encara no havien sortit antiparàsits, ara sí que n’hi ha molts. A aquest
senyor se li va acudir una idea: les sis o set persones anàvem recorrent el
camp amb unes ampolles i amb els dits posàvem les marietes a l’ampolla. No
hi havia tractament i d’aquesta manera van tenir una bona collita. 
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La companyia de base era a Setfonts. Sembla com si només haguéssim anat
entrant i sortint; però entremig hi havia molts dies que els passàvem allà recu-
perant el camp de concentració que llavors estava buit, per exemple arreglant
les teulades. També ens van fer repassar els barracons: durant tres o quatre
dies els vam sulfatar tots perquè estaven minats de puces. Hi havia milions de
puces! Semblava impossible. Anàvem a treballar amb un tros de camisa i uns
pantalons curts tallats, al cap de poca estona ja tenies les cames negres i t’ha-
vies d’anar fregant amb els dits i ensulfatar-te la cama per treure-les. El camp
el volien arreglar per portar-hi jueus. N’hi van portar una bona colla. Els ale-
manys o els francesos havien recollit jueus en tota la zona lliure, com en deien
ells. Els jueus de París que se’n van anar en arribar els alemanys, els van anar
caçant i van decidir portar-los al camp de Setfonts.

Quan ho vam tenir desinfectat, poc abans de portar jueus, un dia va venir
a veure el camp l’almirall Darlan, un militar francès addicte a Pétain i que en
aquells moments em sembla que era ministre del govern francès, el govern
titella francès, vaja. La companyia de base potser érem més de cent persones.
Si tenies algú que et deixava dormir al poble ho podies fer; en aquest aspecte
teníem més llibertat. 

A Setfonts vaig trobar-hi un sabadellenc, l’Ernest Bernabeu, germà de la
Pepeta –coneguda com la Pepeta Ramos–. També va venir a parar a allà un
dels germans Tronchoni, coneguts perquè havien jugat a futbol. Jo el recorda-
va, perquè havia treballat em sembla que de filador, nuador o metxer, a la fila-
tura Matèries industrials, S. A. de Sabadell, on també treballava la meva
mare. Em sembla que era del BOC i tot i que durant la guerra no va fer massa
activitats, també va marxar. 

En una casa molt gran al poble de Setfonts hi havia un grup de dones i nens
refugiats, potser eren 30 o 40. Els seus marits estaven als camps o a les com-
panyies. L’Ajuntament les mantenia i a canvi cosien, però poca cosa. Amb les
dones del refugi se’ns va acudir que podíem muntar un festival artístic per
recaptar fons per al refugi i per comprar roba als vailets. L’Ajuntament va dir
que sí. Fou una mena de varietés que no va quedar malament. Teníem proble-
mes amb la música, hi havia un piano però ningú no sabia tocar-lo. En aques-
tes ja havien arribat jueus al camp i en principi, després ja no, els deixaven
sortir. Vam tenir la sort que hi havia un jueu bastant famós que havia estat
director de l’Scala de Milà. Van tocar dos tangos. També s’hi va afegir una
dona del refugi que sabia tocar el piano. Vam fer l’espectacle un parell de
cops, va tenir èxit i es van recollir bastants cèntims. Ens va ajudar molt.
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En la companyia de base no hi havia massa gent nostra, eren d’una brigada
que havia estat anarquista; un d’ells era un noi de Vilanova i la Geltrú, es deia
Zamorano. Era molt teòric i molt fanàtic, pobre home. 

Pel que fa a la tasca política vaig enllaçar amb el Bernabeu, amb un del par-
tit que treballava a la cuina de la companyia de base que era de Barcelona i
que es deia Ballester i un altre que estava a la fusteria, un xicot de Reus que
es deia Pau Tost. Després de molt temps, fa pocs anys el vaig trobar en una
excursió de guerrillers que anaven a posar un monument en un poblet de
l’Aragó. Després del camp se’n va anar als maquis i va acabar en un camp
de concentració alemany. Se’n va salvar. Va tenir la sort de no estar-hi gaire i
quan va acabar la guerra en va poder sortir amb més o menys salut. A mi em
deien el nen i a ell el nano perquè era una mica més gran que jo. Érem un grup
del partit; el dia que podíem –cada 15 dies o tres setmanes– anàvem a
Montalban a veure l’enllaç, un dels responsables del partit. Havíem de treba-
llar clandestinament ja que els comunistes estàvem perseguits a mata-dego-
lla. La policia francesa no ens podia veure; en canvi els ciutadans francesos,
sí. El contacte es deia Dalmau: era fill de Ripoll i tota la vida havia estat con-
trabandista. Era un senyor bastant culte però el pobre home estava malalt,
tenia un principi de tuberculosi i allà va morir. Ho vaig saber després. Tot i
que costava molt, de tant en tant, ens passava el Treball. Així ens arribaven
les consignes, les qüestions que el partit ens anava dictant i el que havíem d’a-
nar fent. Al camp de Setfonts va venir el company Roselló, on també feia de
cuiner. Per tal que poguéssim sortir al vespre algun dia m’hi quedava a ren-
tar plats. 

La situació s’anava posant tràgica i amb el Ballester i els altres comentàvem
que la situació es feia molt difícil per als espanyols, perquè voltant per allí, si
et posaven la mà a sobre i veien que eres espanyol, estaves llest, et fotien a la
zona ocupada i que els alemanys s’ocupessin de tu. Vaig tenir sort. No m’ha-
gués pensat mai que els dos cursos de francès que vaig fer a l’Escola
Industrial amb Monsieur Duverle m’haguessin estat tan útils. Vaig anar per-
feccionant el francès i puc dir que pràcticament podia passar per un francès.

Els russos anaven tirant enrere, els alemanys parlaven de victòries; a la
ràdio tot eren victòries alemanyes. A l’Àfrica del nord van fer córrer els fran-
cesos. I els anglesos van córrer igual que ells. La situació era molt difícil. 

A primers de juny em van fer anar a un poblet a un quilòmetre a la vora del
riu Tarn: Nivelle. M’hi vaig quedar fins que vaig decidir tornar a Espanya.
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Era bona gent; després de molts anys vaig anar a veure’ls. Van estar molt con-
tents i ens van tractar magníficament bé. Era un matrimoni de mitjana edat
(40 anys), ella d’origen italià i molt nerviosa. L’avi estava bastant fotut, l’àvia
estava forta. Les dones eren molt treballadores. Ella cultivava un tros d’hort,
feia el menjar i s’encarregava també del bestiar. Tenien set o vuit oques. Hi
vaig estar mig any. Els diumenges m’arreglava i sortia a Montalban, anava a
veure el Dalmau i alguns altres i ens reuníem. Algun diumenge me n’anava
a un camp gran on hi havia una pista de curses de bicicleta, o anava a veure
un partit de rugbi per distreure’m una estona. Llibres ja no en tenia, només
llegia un setmanari molt feixista i el portava sempre a sobre perquè es pen-
sessin que era francès: es deia Gringoire. Eren unes terres molt bones per fer
hortalisses tot i que no es regaven. Sembla ser que l’any 30 la pujada del Tarn
va provocar unes grans inundacions, es va desbordar uns dos quilòmetres i
els sediments que va deixar va fer que aquelles terres fossin molt fèrtils.
L’home cada dia anava al mercat de majoristes de Montalban. A banda de
sembrar, a diari havíem de collir hortalisses. Al principi em vaig espantar en
veure el camp, em sembla que hi havia 45.000 sots. Cada sot eren dues o tres
mates de meloneres. Eren aquells melons petits rodons que en diuen melons
de París; a Sabadell en dèiem melons de Polinyà. 

En una de les reunions del partit d’aquells dies la consigna era: la cosa pinta
molt negra i a qui no li perilli la seva vida i que amb un any o dos de presó
pugui passar, que se’n vagi a Espanya i els altres és qüestió d’anar-se’n al
maquis. Calia marxar d’allà, anar-te’n al bosc i connectar amb el maquis fran-
cès. En aquella zona al maquis hi havia més espanyols que francesos; després
hi va haver més francesos. Aquesta és la consigna que va donar el partit a
França a finals de 1941. Vaig decidir tornar. Vaig pensar: “Què em pot pas-
sar?”. Tenia notícies d’alguna noia de la Joventut a qui havien molestat, sabia
també que havien pres a algú de la JSU dels que es van quedar; però vaig pen-
sar: “Me’n vaig a Espanya i el que sigui sonarà”. Així vaig decidir el retorn a
Espanya. 

L’últim any a França he de dir que va ser molt difícil i molt dur sobretot per
a la gent comunista com jo. He de reconèixer que en aquells moments érem
fanàtics: marxistes, leninistes i estalinistes. Vèiem les desfetes de l’exèrcit
roig, que semblava de cartró, mentre els alemanys anaven avançant. Tot ple-
gat ens portava un malestar bastant gran, i pensàvem: ens hem equivocat o
no ens hem equivocat? Aleshores nosaltres estàvem convençuts que ens haví-
em equivocat en les nostres consignes de la guerra espanyola de l’últim any,
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quan ens deien que havíem de resistir per això, per això i per això. I efectiva-
ment, tal com havíem pronosticat, nosaltres vam perdre la guerra i vam anar
a França; però els fets que van venir a continuació van demostrar que en el
que dèiem els comunistes, i amb ells una bona part de socialistes que estaven
al govern espanyol, teníem raó. Les nostres dèries i il·lusions estaven posades
en el que nosaltres crèiem, en aquells moments, que era el paradís: la Unió
Soviètica. Vam estar un any de molta lluita interna, si els alemanys guanya-
ven ens fotien per terra totes les il·lusions que teníem posades en la Unió
Soviètica. Pensàvem què ens passaria a nosaltres, no solament en l’aspecte
físic sinó moralment com a persones, com a homes que volíem lluitar per la
llibertat i per crear un món millor. Això se’n podia anar en orris de cop i volta.
Per aquesta raó vaig decidir tornar. Per venir a Espanya vaig agafar un parell
de trens. Tenia la sort que parlava francès força bé, portava el setmanari de
dretes i un vestit que m’havien enviat de casa feia set o vuit mesos quan els
ho vaig demanar en una carta. Anava doncs ben arreglat i podia passar per
francès. Així vaig arribar a Perpinyà. 

Abans d’entrar a Espanya volia saber si podia passar pel Voló (Le Boulou),
un poblet amb duanes i on vivia un conegut de la nostra família, un oncle de
la meva tieta. Era un senyor gran, solterón, que havia marxat per no fer el ser-
vei militar, i que havia viscut tota la vida allí. El vaig anar a veure i l’home es
va portar bé. Volia saber si era capaç de fer-me travessar la frontera sense pre-
sentar-me a la policia. Un cop passada volia anar cap a casa; si ho havia fet a
França ho podia fer a Espanya. No sabia cap camí i s’hi va negar però em va
preguntar si necessitava diners. Vaig tornar a Perpinyà i em vaig presentar a
la comissaria: allà em van agafar i em van portar a Espanya. La policia fran-
cesa ja tenia preparats uns papers d’acord amb la policia espanyola. Em van
fer pujar al tren, vam arribar a la frontera per Cervera de la Marenda
(Cerbère) i Portbou, on hi havia la Guàrdia Civil. A Figueres ens van fer bai-
xar tots els que anàvem així, deu o dotze, i ens van portar a la comissaria.
Després de fer-nos un interrogatori, al migdia ens van portar menjar. La
comissaria estava davant de la fonda Duran, una fonda que es coneixia a tot
arreu pel bon menjar.

La guerra es va perdre perquè, a banda de l’ajuda dels italians i dels ale-
manys, hi havia moltes lluites internes i això feia impossible guanyar. Per
exemple a la batalla de l’Ebre quan es va travessar el riu, va ser una badada
de Franco. Estava pactat pel cap de l’Estat Major, el general Rojo, que s’ha-
via de fer una ofensiva a Extremadura i trencar el front per enllaçar amb
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Portugal. Però allà no es va bellugar ningú perquè hi havia un cos de l’exèr-
cit d’origen anarquista. Segurament ens haguessin aixafat igual perquè a
Hitler li convenia i a més els anglesos i els francesos no van moure mai un
dit per ajudar-nos. Fins i tot el material de guerra soviètic que van desembar-
car a França se’l van quedar.

Durant la guerra la política del partit va ser bona. Per aquesta raó molta
gent es va incorporar al PSU a Catalunya i al PCE a Espanya. Els anarquistes
de Sabadell van confiscar tot el que els va semblar i van fer tot el mal que van
poder. I si no hagués estat per la gent del Moix de la FLS encara n’haurien fet
més. Gràcies a ells no es va cremar l’església dels escolapius i alguna altra. Els
anarquistes ho volien cremar tot. A moltes zones es va aturar el cop d’estat
del 36 i la República es va mantenir. A Saragossa, que era un niu d’anarquis-
tes, on hi havia la seu de la CNT i la FAI, no van sortir al carrer i van guanyar
els feixistes. 

No hi havia solució, s’havia de perdre; va ser una causa perduda. Les divi-
sions entre els republicans sempre han existit i encara duren ara. Ara em faig
farts de riure i tot. L’esquerra no tindrà solució mai, som massa perepunye-
tes. És així desgraciadament. Tots teníem prou culpa, però uns en tenen més
que altres. No hi ha res a pelar.
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6. El retorn a Sabadell 

A la comissaria de Figueres, el gener de 1942, ens van interrogar per grups
i més tard ens van donar un bitllet de tren i un paper. Ens van posar la con-
dició de presentar-nos a la comissaria quan arribéssim. Alguns dels que esta-
ven amb mi ja se’ls van quedar i els van posar a la presó de Figueres. Vaig tor-
nar a Sabadell el dia de Reis de l’any 1942: tenia 18 anys. En arribar a casa
tothom estava molt content, però l’endemà em vaig presentar a la comissaria
de policia de la Rambla. Em van interrogar molta estona: m’hi van tenir dues
o tres hores i em van fer moltes preguntes. Jo em feia l’ense: que havia mar-
xat perquè tenia por, que era un nen petit... I això els va mig enganyar. Em
van dir que podia marxar però que el diumenge, cada quinze dies, m’havia
de presentar a la comissaria. Em donaven un paper perquè el portés a sobre i
cada cop que hi anava m’hi posaven un timbre. Així ho vaig fer. 

La situació era crítica: un pa valia 25 pessetes; un litre d’oli, 200. En canvi
els sous no passaven de 60 o 70 pessetes cada setmana. Quan érem petits la
meva mare podia mantenir els dos fills. Ara, tot i que la meva mare i la meva
germana treballaven, difícilment es podia menjar. Em vaig haver d’espavilar
a veure si trobava feina; no sabia què cony havia de fer ja que no tenia ofici ni
benefici. Uns coneguts de la família, a qui vaig demanar feina, em van dir que
segur que m’acceptarien: era una fàbrica que feien borres i fils de mala quali-
tat, dolentíssims. L’empresa, cal Bedós i Bracons, era a darrere la presó, al
carrer de Covadonga, tocant al carrer de les Tres Creus, on hi havia una entra-
da amb un altell per carregar i descarregar els carros. Feien molts, molts cèn-
tims. Un dels dos socis, el Bedós, era el germà petit del Dr. Bedós, que va
viure molts anys al carrer de Gràcia. Vaig anar a demanar-los feina i em van
llogar. Era una feina molt dolenta, havia de carregar màquines emborradores,
d’agafar drap –robes brutes i espardenyots– i trinxar-lo. Vaig començar
cobrant 65 pessetes la setmana i treballava de nit. Una setmana al mes hi
anava a la tarda, però si faltava algú, havia de fer el torn de nit. Començàvem
a les nou o a quarts de deu del vespre i plegàvem a les cinc del matí.

Quan vaig tornar de França vaig anar a veure la gent per tornar a recons-
truir la JSU. El primer que vaig fer va ser anar a casa les Llobet i em vaig tro-
bar amb un panorama... Les dues tenien el tifus! La Mercè estava a casa i la
Florinda, a l’hospital, als Eucaliptus. Vaig anar a visitar-les tant a l’una com a
l’altra dues o tres vegades, per veure com milloraven. Elles estaven molt con-
tentes perquè a part dels de casa seva, com que deien que s’encomanava,
ningú no les visitava.
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En una segona visita a la Mercè, al cap de tres o quatre dies, hi vaig trobar
la Margarita Muro i la seva germana Micaela, unes noies a qui només vaig
conèixer –com he dit– en unes circumstàncies una mica estranyes al camp
d’Argelers, als afores, en una mena de riera on havien portat dones feia un
dia o dos. Elles també havien tornat de França. Havien vingut a parar a
Sabadell: van anar a casa d’un germà de la seva mare que feia de conserge al
camp de futbol. A partir d’aquesta trobada ja no vam perdre el contacte. A
Sabadell, al principi, ho van passar molt malament. La Mercè Llobet era la
nòvia del Joan Rull, que encara estava empresonat, tot i que primer havia
estat en un batalló de treballadors i després en un camp de concentració.
Aviat es van casar. Els pares del Joan Rull ja eren grans i necessitaven alguna
noia jove a casa. La Florinda Llobet havia estat la nòvia del Ribas gran; des-
prés van renyir. Vaig preguntar a les germanes Llobet i a la Paquita Melgares
si estaven disposades a fer alguna cosa. De primeres em van dir que sí, i el
seu germà Paco Llobet també. El Josep Muro, el germà de la Margarita, havia
començat a treballar a l’Estruch, coincidint amb alguns de la nostra edat que
també havien estat pioners de la Joventut, com el París mitjà –Rafael–, i
alguns de més edat com el París gran –Ciscu. 

La Micaela Muro treballava a cal Garcia Obac. La Margarita Muro es va fer
amiga d’algú que la va portar a la Falange femenina, al Casal Pere Quart, que
havia estat local de la Lliga i de la JSU. Hi havia uns tallers on cosien i feien
roba. En aquells moments es necessitava un document que acredités que s’ha-
via fet el Servei Social per poder estudiar. Va anar bastant temps a l’Auxilio
Social, que estava al carrer de Zurbano. Em sembla que li pagaven alguna
cosa. Feia d’infermera als nanos que hi anaven a dinar. Una de les jefas de la
Falange femenina local era una tal Montserrat Bartrons, que em sembla que
tenia una farmàcia. Era una mena de marimacho.

Va fer alguna amistat amb un parell de noies que es trobaven com ella: la
Francina Salvat i la Cecília Vadrí. Hi havien anat a la força perquè els faltava
algun paper i eren roges a més no poder. Els van dir: “Alerta amb aquesta,
que és molt roja”, però no va passar res. La Francina era molt republicana,
però anava allà perquè no tenia altre remei. La Cecília Vadrí també necessita-
va fer el Servei Social per poder estudiar.

Quan van arribar els feixistes a l’Aragó tota la família Muro va haver de
marxar. El seu pare era l’únic home comunista d’aquell poble –Sariñena–. Era
militant del BOC i havia estat represaliat i desterrat a Mallorca per la dictadu-
ra de Primo de Rivera. Per aquesta raó la Margarita va néixer a Sóller. L’any
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1933 el seu pare va agafar una mena d’embòlia i en poc temps va morir.
Durant la guerra van muntar un hospital a Sariñena. La Margarita i unes
quantes noies hi van anar a fer d’infermeres voluntàries. La Margarita i la
Micaela, que eren militants comunistes, quan van veure que es trencava el
front van pujar a un camió i se’n van anar.

La Margarita havia fet alguna pràctica allà i aquí, i es va brindar l’ocasió que
els de Falange feien un curset d’infermeres i s’hi va inscriure. Van estudiar durant
un parell d’anys i després van anar a fer pràctiques a l’Hospital Clínic. Els pro-
fessors eren el Dr. Argemí, pediatre, i un altre que era falangista. Es veu que per
donar lliçons encara servia. En acabar havien de fer un examen d’infermera, un
examen de cultura general, i després un examen de falangisme, del Movimiento.
Estaven molt preocupades per l’examen de falangisme. Les vaig ajudar a fer un
estudi del que era la Falange; els vaig fer un guió, que els va servir a totes tres.
Se’l van repassar i ho van fer tan bé que van ser les úniques que van treure
Sobresaliente en aquella assignatura. Penso que van ser les úniques que no eren
de dretes que se’n van sortir bé. Així doncs, la Margarita va treure’s el títol, i
sense pensar-s’ho va passar de refugiada a infermera en el règim franquista. 

Ens vam començar a fer gràcia l’un a l’altre. Sortia de casa a les set de la
tarda i si no tenia reunions anava a la Falange i quan ella sortia l’acompanya-
va a casa seva. Cada dia ens anàvem identificant més. Amb els seus principis
de dona roja era molt fàcil poder-s’hi identificar. Cada cop més ens anàvem
comprenent, no solament per atracció física, que també hi era –era molt
maca–, sinó que moralment vam arribar a entendre’ns i a unir-nos molt.
L’any 1946 vam decidir que ens faríem promesos i que ens casaríem. Li deia
que ens podríem ajuntar; però ella com que era més gran que jo, tenia por de
la pressió social del moment. Vaig estar-hi d’acord. Coincidíem molt, veia que
era una bona militant, una bona comunista. Això li venia del seu pare, ho por-
tava a dintre i ho havia viscut a casa seva.  

Vaig  treballar dos anys a cal Bedós i Bracons. Al cap d’un temps em van
mig ascendir: en lloc d’estar a les màquines treballava al magatzem per pre-
parar les mescles de matèries que filaven en altres llocs. Em van canviar el
torn i feia les vuit hores amb jornada partida de matí i tarda. Portaven el fil,
el col·locàvem en coves i caixes i l’enviàvem als clients, que eren filatures i
fàbriques de teixit que feien material per als tapissats dels seients dels trens
de la RENFE. Fèiem milers de quilos per a l’empresa Valls i Valls, que era a la
vora del riu a Sant Llorenç Savall. Com que eren gent que havien estat al bàn-
dol franquista, sempre tenien totes les comandes de la RENFE.  
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Després de la meva tornada l’any 1942, la situació a Sabadell era prou críti-
ca. No hi havia menjar i s’havia de treballar molt per poder subsistir. Les esto-
nes que tenia lliures, ajudava el meu oncle. Entre ell i un veí tenien arrenda-
da tota l’esplanada de davant de la casa de Can Puiggener. Era un camp enor-
me amb uns quants ametllers i a l’hort fèiem verdures, guixes, cigrons, etc.
Així anàvem tirant.

El 27 de gener  de 1942 a Franco se li va acudir venir a Sabadell i van con-
centrar tota la gent de les fàbriques i de tot arreu al camp de futbol; hi havia
també ministres i el Marcet. Quan venia el dictador em feien anar a comissa-
ria i em deien: “Bueno mira, tal dia estará el Caudillo por aquí. Cuidado no
te muevas y si has de ir a Barcelona, vienes, nos lo dices y te hacemos un pase
o bien te acompañaremos. No sea que pase algo y después te la cargues”. Va
passar dues o tres vegades. La nit del 26 em van venir a buscar a casa, em van
detenir i em van portar a un local petitet dels Eucaliptus, que en deien la
Pedra. Quan moria gent dels Eucaliptus, mentre no els enterraven, els porta-
ven a la Pedra, al costat d’on hi havia els tísics. Aquell dia érem més de tren-
ta persones, entre ells l’avi Girabau i el farmacèutic de la Creu Alta, el doctor
Duran, a qui li deien el guenyo. Era bastant activista; potser ho era més la
seva dona, que era d’ERC i molt intel·ligent. Els guàrdies d’assalt o grisos,
que feia poc que els havien portat a Sabadell, ens vigilaven. Em vaig fer mig
amic d’un d’ells. Em sembla que es va casar amb una Teixidor –no n’estic
segur–. Era un noi gallec, com la majoria d’ells.

M’havia de presentar a la comissaria de policia cada quinze dies. Això va
durar uns tres anys, ben bé fins al 1945. Moltes vegades hi anava allà a la una,
quan no hi havia cap policia de la secreta, ni el “Caratallada”, ni el Criado, ni
aquesta colla, i era ell qui em posava el timbre. Quan feia tres anys que hi
anava un dia li vaig preguntar: “Que va a durar mucho, esto?”. Em va mirar
i em va respondre: “A ver, espérate”. I continuava: “Mira, no se lo digas a
nadie y si no te reclaman no vengas más”. Va posar el full a darrere de tot el
fitxer i això em va estalviar d’anar-hi més.

Al principi d’haver tornat em vaig plantejar exiliar-me. Si no hagués trobat
la dona, la cunyada i la colleta, possiblement hagués tornat a França, perquè
les passàvem de verdes i de madures. La meva germana era promesa amb el
Rodri primer. En Josep Rodríguez Vilardell havia estat de la Joventut
Comunista, amb el Ramon Gelis, i membre del comitè local de la JSU. Es va
quedar a Madrid, va tornar a Sabadell i va estar de sort, perquè no li va suc-
ceir res. Sempre m’esquivava i no vaig insistir massa. No va voler saber res
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de política. Després vaig saber que tenia molta por, no tan sols per ell, sinó
pel seu germà gran. Durant la guerra va ser de la CNT, va anar al front, havia
tornat i estava amagat a casa seva, en el pis del carrer de Brutau. El germà
petit, l’Àngel Vilardell, havia vingut amb nosaltres a Sant Cebrià i al Barcarès
i es va quedar a França. Per aquesta època es va produir un fet molt impor-
tant per a mi, la JSU i el partit. Un dia en Josep Rodríguez em diu: “Escolta,
hauríem de parlar una estona”. Vam anar a passejar via amunt, on hi havia
uns horts: “T’he de dir una cosa molt delicada, no sé si seràs capaç... Hi ha
una personalitat important de la JSU que està amagada a Sabadell; jo la veig
de tant en tant, però no puc fer-hi més. Si tu et veus capaç de fer-te’n
càrrec...”. Vaig respondre: “Ho faré mentre es pugui. Qui és?”. “El Pere
Gallifa”, em va respondre. Tot em va caure a sobre. “Com és que està aquí
amagat?”,  vaig preguntar-li. Al Pere Gallifa el final de la guerra el va agafar
a Madrid, va tornar com va poder a casa i allí es va quedar amagat. No sortia
i no hi havia ningú que sabés que estava allà. L’any 1940 munta un petit nucli
de la JSU amb la Júlia i el seu germà, mantenen contactes amb les poques
noies que quedaven i amb la gent de la presó per ajudar-los. La Júlia Xantrero
i la Teresa Bracons es passaven moltes tardes de diumenge anant a la presó
per veure gent. En la primera caiguda de la JSU i del partit l’any 41 van aga-
far a Barcelona una colla de quinze o vint noies. Cauen la Isabel Vicente,
la Cati, les germanes Brugalades i la Soledat Real, que va estar setze anys a la
presó. Van venir a Sabadell a veure qui trobaven, van anar a cal Pere Gallifa,
i van detenir la Júlia Xantrero, la seva nòvia, i el Josep Gallifa, el germà petit,
i el Chilian el Manco. Van estar tres hores escorcollant tota la casa, amb ell
amagat sota el llit. Fins i tot van arribar a doblegar per la meitat el matalàs del
llit sota el qual s’amagava sense descobrir-lo. Va tenir la gran sort que el
Gallifa era afeccionat a escriure en català i quan el policia buscava per allí, hi
va anar un altre i li va dir: “Mira aquí. ¿Qué dice?”. “Es igual, coge todos estos
papeles y nos vamos porque ya está visto”. Es va salvar. 

La trobada amb el Pere Gallifa va significar per a mi una enorme satisfacció
i el suport polític d’una persona a qui apreciava molt. Les seves teories i tesis
em van sorprendre sempre i en vaig treure profit. Era el meu ídol. Quan ell
tenia dotze anys, un 11 de setembre als maristes, va agafar una bandera
espanyola, la va fer a trossos i en va fer dues de Catalunya i les penjà a clas-
se. Colomer, el secretari general de la JSU, venia poc a la JSU de Sabadell i no
tenia el lligam amb els joves que tenia el Gallifa. En Pere, que provenia de la
USC i era molt catalanista, fou el gran líder de la joventut sabadellenca. Va ser
ell qui em va induir a tot això, va ser el que em va nomenar responsable de
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pioners i el que em feia anar pel Comitè Local al principi de la guerra. Davant
d’aquells joves em semblava que estàvem en un consell de ministres; em sen-
tia petitet i esquifit. A través d’ell vaig saber que s’havia produït la detenció
de la Júlia i del seu germà, perquè a través d’ells dos havia intentat muntar
alguna cosa. Havia enllaçat amb Barcelona, on tenia algun contacte i per això
els van venir a detenir. Havien començat a organitzar una petita cosa i se’n va
anar en orris.  

Pràcticament cada dia al vespre el Pere sortia, ens trobàvem en un lloc que
acordàvem el dia abans i estàvem dues o tres hores caminant per carrers de
Sabadell i discutint de qüestions polítiques. El Pere era molt més capaç que
jo. En aquells moments estava molt satisfet que em pogués orientar. Fins i tot
algun cap de setmana havíem decidit tenir una discussió més llarga i fèiem
excursions, sortíem de bon matí, acostumàvem a anar cap a la Mola, passant
per llocs sense massa gent, perquè ell tenia por de ser reconegut i que el detin-
guessin. La vida que portava era diabòlica. Finalment la Júlia Xantrero va sor-
tir de la presó i al cap de pocs dies, el Josep Gallifa. El problema és que a casa
dels Gallifa era perillós estar-hi. Els seus pares van llogar o comprar una
vinya amb una caseta i un pou al capdamunt del riu Tort, a l’alçada del bosc
de Tugores o Can Torrents. Ho van arreglar perquè hi poguessin anar. Estava
bastant amagat. Hi van estar uns quants mesos. Vam pensar que no era massa
convenient estar-se allí ja que un dia ens podien pescar.

Uns amics del seu pare vivien a la masia de Ca n’Oriac. El paratge encara
era verge i no s’havia parcel·lat, o si s’havia parcel·lat no s’havia començat a
edificar. Per sota de la casa, en un torrent, hi havia una mina d’aigua que ve
de Ribatallada. Es passava el dia a la mina i de nit dormia a la masia. Això va
durar bastant temps. En aquella època ja ens permetíem el luxe d’anar-hi
algun diumenge amb els amics: la meva nòvia –la Margarita Muro–, l’Albert
Girabau i la Júlia Xantrero. Anàvem a un pla que hi havia més amunt a la
casa. Allà xerràvem, corríem i jugàvem a bàsquet. D’aquesta manera ell
també es va anar civilitzant una mica, perquè amb tots aquests anys d’estar
sempre amagat, sempre pensant si m’agafen, s’havia tornat una mica feréstec.
Era molt estrany, si el coneixies no tant; però esquivava a tothom. 

La Júlia va quedar embarassada. Els primers mesos no va passar res, però
quan se li va començar a notar, ja no era assenyat que s’estigués allà al riu
Tort. Va anar a viure a casa dels Gallifa. En aquella època era força normal que
la gent antifeixista s’ajudés. No recordo qui va ser, però algú va facilitar una
solució. Se’n van anar a viure en uns baixos d’una casa bastant gran que hi
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havia a l’avinguda del Tibidabo, a Barcelona. Els donaven feina d’aplegar
prospectes de laboratoris de farmàcia. Els pagaven una misèria, però així no
era una tasca tan feixuga per als seus pares. El problema era com solucionar
que la Júlia estava embarassada. La Margarita coneixia a Barcelona una se-
nyora que era llevadora, tieta d’una amiga del poble. La vam anar a veure i li
vam explicar el cas. El primer que ens va dir, sobretot a la Júlia, va ser: “Si és
per fer un avortament, segur que no ho faré. Ara, si el vols tenir, us ajudaré
tot el que pugui. Visito tal dia a tal hora i ja ho anirem arreglant perquè
puguis tenir la criatura a la maternitat”. Així ho vam fer. Llavors el problema
era què en fèiem de la criatura. Vam estar deliberant dos o tres dies i vam
decidir que, ja que el Marcet era magnànim en els seus discursos i deia que a
Sabadell tothom era bona persona i que a Sabadell no havia passat res, l’ani-
ria a veure i li diria que hi havia un company que estava amagat. El Marcet
em va dir: “Escolta, aquí no ha passat mai res; si tu m’assegures que no té les
mans tenyides de sang, ja pot venir ara mateix”. Al cap de dos dies vaig anar
a veure el seu secretari, el Pérez, que era molt bona persona. El Pérez li feia
molta por al Pere Gallifa, perquè abans de la guerra, fent de dependent no sé
on, ell i tres o quatre més van trencar els vidres dels calçats Royalti a la plaça
Vella. Estava segur que el Pérez l’havia vist i per tant n’era testimoni. El cas
és que es va portar magníficament bé, i em va dir: “Demà passat torna, que
ho tindrem a punt”. Potser em van fer anar a la secretària del Marcet, la famo-
sa Maruja, que em sembla que després de la transició va ser la secretària del
Manel Larrosa a l’Ajuntament. Aquesta era de més mala bava. Amb un qües-
tionari em va fer tot de preguntes però ens en vam anar sortint i em van donar
la cèdula blanca –una mena de carnet d’identitat que expedia el mateix
Ajuntament– i la cartilla de racionament. El Pere Gallifa va estar amagat
durant quasi sis anys, entre 1939 i 1945. 

Després d’obtenir els papers el Pere tenia molta por, estava molt espantat.
Van decidir que es volien casar. Per poder-se casar també hi havia moltes obli-
gacions i papers, a banda que havia de ser per l’església. Al jutjat no van tenir
cap pega, però a l’església de Sant Fèlix hi havia un vicari que era un malca-
rat. Un dia, anant per la vorera del carrer d’en Font, jo anava per la dreta i ell
venia contrari; no vaig baixar i li vaig fotre una empenta. Per si de cas vam
recórrer a la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, al carrer de l’Hospital, on
hi havia un vicari potable que els casaria. I així ho van fer. Quan va néixer la
criatura van venir a Sabadell i la meva companya va anar a buscar la Júlia a
Barcelona per acompanyar-la. Van anar a viure al riu Tort una temporada. Per
la Nuri Gallifa hem fet més que el que fa un pare i una mare: buscar la lleva-
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dora per a la Júlia, acompanyar-la, anar a la maternitat... Quan va sortir de la
maternitat i perquè no la seguissin, la Margarita la va anar a recollir i la va
anar a portar a casa del Pere. La roba per a la nena la va donar l’Ascensió
Saderra.

Més endavant el Pere es va separar del PSU i va tornar a les arrels naciona-
listes, fins i tot catòliques. Quan es va convocar el primer referèndum, el Pere
Gallifa volia anar a votar. Els del PSUC, òbviament, fomentàvem el boicot, i
vam tenir una discussió de ca l’ample. Segurament en el fons hi havia una
gran por. També vam tenir una discussió molt forta sobre el cas Comorera. Ell
no va acceptar mai l’actitud del PSU. Una gran part de la meva formació
humana i política la dec al Pere Gallifa. Creia que era un exemple a seguir, i
potser en aquelles circumstàncies vaig ser massa dur. Vam ser amics però polí-
ticament no vam tenir contacte. Va anar evolucionant fins que va haver-hi un
moment que parlava com un home liberal catòlic: va fer una transformació. Va
començar a anar amb una colla de Sabadell, amics de l’abat de Montserrat que
feien unes trobades a Montserrat. Vam partir peres, sempre amics, però es va
deslligar de nosaltres. Després el Pere i la Júlia van tenir dos bessons i em va
demanar ser-ne padrí i els vaig dir que no. Es va haver de buscar padrins i un
d’ells va ser l’Andreu Castells i l’altre, el Francesc de Borja Moll.
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7. Reconstruir la vida i l’antifranquisme

Quan vaig tornar de França vaig anar a veure amics i companys. Alguns
havien estat a França amb mi, a veure si hi havia alguna cosa muntada.
Tothom estava bastant espantat, ningú no volia saber res de res, tothom s’es-
capolia. Vaig anar a veure el Toni Morera. Pensava que amb aquest potser sí
que podíem fer els primers passos per reconstruir la JSU. Era cosí del Ricard
Simó, un home bastant conegut a Sabadell per haver fet un llibre de biogra-
fies de gent de la ciutat. Quan van entrar els nacionals va anar a casa el seu
cosí  i es va emportar molts llibres que pensava que els hi podrien cremar. A
casa meva també va fer el mateix. Després em va anar tornant els llibres. L’any
1942, a través del Toni Morera, connecto amb una sèrie de nois joves que
havien vingut aquí després de la guerra, però que no havien estat de la JSU.

L’Albert Girabau, que havia estat pioner i de les JSU, va tornar. Amb el seu
pare van estar al camp d’Agde –en deien el camp dels catalans perquè tots
eren catalans–, i després van estar en un poblet de l’Ariège –l’any 1940–, on
van treballar en una indústria tèxtil.

Vaig anar a veure la família Gallifa. Com ja he explicat, el Josep Gallifa –el
germà petit del Pere Gallifa– i la Júlia Xantrero, que era la nòvia del Pere,
l’any abans, a primers del 41, els havien detingut i estaven a la presó. Els
pares estaven prou atabalats. 

Vaig localitzar unes noies de l’apeiadero, que no havien vingut mai per la
JSU, però a qui coneixia perquè anaven sempre al partit durant la guerra. Em
sembla que es deien González. S’hi van incorporar una mica amb cautela,
però s’hi van incorporar. 

El Serafí Mampel i molts altres van estar a batallons de càstig (batallons de
treballadors). Era com si estiguessin a la presó. Hi va haver gent que s’hi va
estar molt de temps i alguns ho van passar molt malament. Altres van anar a
parar a la presó. Al Paco Llobet el van enganxar després aquí a Sabadell. Li
van fotre dues pallisses de ca l’ample. Va quedar mig fotut per tota la vida i
va morir d’això. Li havien desfet els ronyons. Tinc una foto amb dos com-
panys que van anar a parar als camps nazis. Són el Rodríguez Escorcell
–Rodri segon, el petit– i el Joan Capella, que van anar a parar a Mauthausen.
El Rodri segon hi va morir. El Capella va estar a l’organització de la resistèn-
cia al camp però va morir dos mesos després d’haver-ne sortit. Estava a París
sense saber què fer; es va veure tan fotut que ell mateix es va tirar al tren. Un
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xicot que era ebenista, que es deia Coloma i que no era de la Joventut, també
va morir a Mauthausen. A París hi havia un company d’aquí que es deia
Serra: es va passar tota la guerra i tota la resistència a París. Em van dir que
es dedicava a cantar tangos. 

Els que eren més grans que nosaltres era més difícil incorporar-los perquè
havien estat al front o a la presó o als camps de concentració i ara tornaven a
casa. Havien de trobar feina. Molts tenien nòvia i, és clar, volien estar amb
ella, casar-se i refer la seva vida. Hi havia molts casos així i per això era difí-
cil reclutar gent en aquella època. 

Hi havia gent destacada que tornava de França a Sabadell. Si haguessin
anat a parar a un poble els haguessin agafat i fotut a la presó. Aquí anaven a
veure el Marcet i si era poc destacat deia: “És igual, fes el que vulguis”, i si
era més destacat el fotia a casa seva a treballar. N’hi havia un que sempre
anava a la seva: era ebenista. Es deia Domènec i vivia al carrer de la Unió. El
van enganxar un cop o dos. 

I vam anar fent un muntatge que no va ser una gran cosa, però Déu n’hi do
el que anàvem fent de mica en mica. Vaig anar reconstruint el que podia ser
un esbós de la JSU. El problema era veure com podíem connectar amb algú
de dalt de la JSU; això em va costar una mica més. Aquests anys em vam
reportar una activitat frenètica: entre entrevistes amb el Pere, la feina, reu-
nions i llegir, no tenia descans. Calia donar ànims a la gent; no era fàcil.
L’ofensiva alemanya havia parat a quasi mitja Rússia i havien envaït una
bona part de l’Àfrica. Tot anava en detriment de la moral de la gent republi-
cana i antifeixista que havia quedat a Sabadell, o que havíem tornat de
França. Havíem de mantenir la moral alta com fos.

A la secció de telers de la Rambla de cal Balsach, jo encara no hi treballava,
hi havia un ajudant dels telers, que havia estat de la Joventut, i després del
partit durant la guerra, que es deia Pere Folch. Pràcticament no el coneixia,
perquè des del primer dia va estar al front. En canvi sí que coneixia la seva
mare, que vivia al carrer de Canonge Joncar. Va muntar una o dues vagues. I
per muntar la vaga el van detenir, no sé si tres o quatre dies. Vam aconseguir
també fer algun moviment al Molí de l’Amat o a ca l’Estruch. Aquí era més
fàcil ja que hi havia gent que havien estat del partit. A ca l’Estruch hi havia el
Misterioso, que tenia contactes però no sé com s’ho manegava. Va venir de
Madrid amb la dona, que havia treballat en un local del partit a Madrid. Entre
els d’aquesta empresa hi havia també el Manel Giménez el Primo, que era
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més gran que jo. Havia anat al front, i a Terol el van ferir. Em sembla que se
li van congelar els peus. Era de la Joventut Socialista quan ens vam unificar.
Era l’únic jove que tenia el PSOE a Sabadell. Abans de la guerra no era de la
FLS sinó de la UGT. Després ja tot era el mateix: la FLS es va transformar en
la UGT. Del Molí de l’Amat vam incorporar tres o quatre nois joves que
havien vingut de l’Aragó.

Ens plantejàvem resistir i anar aguantant fins a tenir sort i que en Franco es
morís o fotés el camp. Érem antifranquistes, no podíem fer res més perquè la
situació no estava per fer res més. Havíem tingut relació amb el Josep
Tramunt i l’avi dels cafès Pont, que era un republicà acèrrim. Parlàvem de la
República i em deia: “Ens han ben fotut, estem cascats...”. Algun de la colla
era amic del Jaume Viladoms. Vaig aconseguir enllaçar amb un grupet petit
de les Joventuts Llibertàries, per mitjà del Bracons, que havia treballat amb mi
en temps de guerra. Un 14 d’abril vam fer un full volant amb un manifest jun-
tament amb les Joventuts Llibertàries.

A la JSU hi havia quatre o cinc grups, de quatre a vuit persones com a
màxim. El cap era jo. Tenia la responsabilitat de veure els caps de cada grup.
Cada cert temps anava a la reunió del meu grup. Era jo qui portava la reunió
i qui feia l’informe. Els grups estaven distribuïts a les indústries, per zones o
per l’amistat entre ells. Els de la JSU ens trobàvem en diversos llocs: a les
Planes, a la Salut, etc. Per exemple, quan anàvem a les Planes agafàvem el
tren cadascú per separat i en tornar ho fèiem en trens diferents. Havies de
fotre uns ulls com taronges. La sort que vam tenir és que no ens van engan-
xar mai. Discutíem en funció del material que hi havia, però les coses cada
vegada anaven pitjor. La gent d’aquesta etapa són: Josep Pardo, Nonell, Serafí
Mampel, Mercè Llobet, Florinda Llobet, Joan Rull, Margarita Muro, Júlia
Xantrero, i altres que ara no recordo. En una d’aquestes reunions a últims del
43 a les Planes hi va venir en Groman (Andrés Paredes) i es va nomenar una
direcció de Sabadell de la JSU. Els anys 1943 i 1944 controlava un grupet de
quinze o vint i, és clar, era molt difícil que rebés orientacions polítiques, a
banda que quan les rebia eren molt sectàries o molt fragmentàries. Els mitjans
d’informació que nosaltres teníem en aquells moments eren molt febles.
Molts cops la informació amb què fèiem els informes de les reunions eren les
ràdios de fora i els diaris d’aquí. Vaig haver de formar-me en qüestions polí-
tiques: em vaig llegir tot Marx i Lenin i em vaig haver d’empassar tota la lite-
ratura falangista fins i tot d’abans de la guerra. La manera d’informar-nos era
escoltant la BBC anglesa, La Pirenaica, que era molt més parcial i dolenta –era
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l’emissora del partit que estava instal·lada a Bucarest o Praga–, i llegir els dia-
ris, com més diaris millor. En comprava tres o quatre: La Vanguardia, La Soli,
El Correo Catalán, etc. Gairebé tots. Llegia els corresponsals de l’estranger.
Per exemple a La Vanguardia hi havia l’Augusto Assia, que havia estat a
Alemanya. En aquella època estava a Londres i sempre deixava anar coses
que era difícil assabentar-te per un altre mitjà. El Diari de Barcelona, que tenia
corresponsals a Nova York i a Amèrica Llatina, també deia coses. Sempre
havies d’estar escoltant o llegint entre línies, no el que deien sinó el que no
volien dir. A partir del 42 el front rus es va estabilitzar i els alemanys van fre-
nar la seva marxa victoriosa. D’això te n’havies d’adonar llegint entre línies.
Em vaig atipar de llegir els discursos dels caps-grossos feixistes: Franco,
Girón, etc. Per l’ambient o per la manera de com s’expressaven t’adonaves
que com més ràbia tenien, més malament els anaven les coses a nivell euro-
peu. Segons el seu estat d’ànim havies de fer-te una idea de com anava la polí-
tica. Nosaltres en aquells moments encara havíem de confiar que una victòria
aliada ens donaria un cop de mà i canviaria el règim a Espanya. Això era molt
difícil, com vam anar veient més endavant. 

Va arribar un moment que era tant teòric marxista com falangista. Aquesta
era l’única manera de fer treball polític, discutir i anar formant l’opinió de la
gent del que nosaltres volíem i del que pensàvem que hauria de ser. Nosaltres
lluitàvem fermament contra el franquisme, esperàvem que es produís la vic-
tòria aliada i que els aliats fossin magnànims. Ja ens en malfiàvem; si no,
haguessin ajudat a la lluita de la República contra Franco. No va ser així i no
podíem fer gran cosa.

A partir del contacte amb el Pere Gallifa vam començar a muntar reunions,
a eixamplar una mica el grupet, i intentar connectar amb Barcelona per dues
vies. Per una banda, el contacte que, més o menys oficial, havia mantingut
amb uns nois de Badalona durant uns dos anys. El Treball, que arribava molt
de tant en tant, ens el proporcionaven ells. Alguns cops ens trobàvem a
Barcelona i altres havien vingut a Sabadell. Em semblava que eren de
Badalona, tot i que en aquells moments no ho sabia –en la clandestinitat és
difícil saber si és veritat–. Van caure i vam estar uns quants dies espantats a
veure què passava. Va anar bé perquè no devien cantar, a banda que ells tam-
poc no sabien les nostres adreces a Sabadell ni els nostres noms. Potser era la
caiguda del 43 o 44, quan van detenir el Puig Pidemunt i altra gent. S’havia
d’anar molt en compte. Tothom estava espantat; t’hi jugaves molt.

Per altra banda, a través de la Júlia Xantrero i el germà de Pere Gallifa vam
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enllaçar amb l’organització de la presó. A la Model, el Josep Gallifa va anar a
parar a una galeria on hi havia un internacional, Alberto Asa Anabí, conegut
al partit pel Turc. Era un senyor formidable que parlava deu o dotze llengües.
Va venir a Espanya durant la guerra, va anar a les Brigades Internacionals i
va aprendre el català ràpidament fins al punt que hi ha una traducció de Rilke
que la va fer estant a la presó. Era molt intel·ligent i molt capaç. Estant a la
presó es va fer promès de la Nuri Munt, que és una tieta de la Sílvia Munt,
amb qui després es va casar. Era una noia molt fina, senyorial, molt culta, i
vam tenir enllaços amb la Nuri Munt que, fins i tot, va venir alguna vegada a
Sabadell. Devia ser a últims de l’any 1944 que el company de la Nuri Munt,
el Turc, va aconseguir un permís per anar a un bateig d’un fill seu a
Montserrat. Era un home fantàstic. S’havia escapat dues vegades de la Model
amb documents falsos. No sé com s’ho manegava, tenia una facilitat enorme
per enganyar la gent. Al director de la presó el feia anar de cul. A l’instructor
de la seva causa, un tal Josualdo de la Iglesia, que era un malparit, també el
feia anar de bòlit fins al punt que li va dir: “Ya sé que todo esto que dices es
verdad pero me han dicho que te tengo que condenar y te voy a condenar y
ya está.” Però llavors es va fer una campanya a Europa: “Salvem el Turc, sal-
vem l’Albert Asa”. Al final el van desterrar i vam perdre el contacte amb la
Nuri Munt perquè se’n van anar a Amèrica. Tenien un nano molt maco: era
rodó, baixet i rabassut i li dèiem el Tito, fent referència al mariscal Tito. Fins
als anys noranta que encara la Nuri venia de tant en tant a Barcelona. Van
anar a parar en un poblet de Bolívia o Equador i ell es dedicava a fer-hi clas-
ses. Mentre va estar a Barcelona la Nuri Munt sovint ens facilitava el Treball
i altres documents polítics. 

Quan per algun Treball t’arribaven informacions per orientar-te, veies que
allò no lligava gens amb la situació que estàvem patint, no només a Espanya
sinó a tot Europa. Se’t feia difícil entendre aquest desballestament d’idees
entre la realitat i la informació oficial. En aquest aspecte sempre he lluitat pel
mateix però ara he de reconèixer que hi havia coses que en aquella època les
començava a fer a contracor. Precisament l’únic moment que ens vam plante-
jar deixar-ho tot va ser degut a aquest fet. No veiem clares les ordres i consig-
nes; que el Treball et digués mentides, això no! Per exemple, agafaves un
Treball i ens deien coses del país que no passaven. Això ho feia tot molt com-
plicat, perquè havies de dir a unes persones que no, que la veritat era aquella
que deia Treball. Segons el meu criteri la direcció oficial era molt pobra i molt
poc pràctica de cara a la gent. No podies anar a un senyor que estava treba-
llant i dir-li: “En la teva fàbrica heu tingut una vaga”. No era veritat. I altres
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fets tampoc no eren veritat. Entenc perfectament els enllaços que el partit
havia enviat aquí ja que tots ho van passar molt malament. Penso que per jus-
tificar el seu sou –els enviaven diners perquè poguessin viure–, havien de dir
falsedats i enviar informes a fora dient: “Ha passat això o ha passat això altre,
hem muntat una vaga, etc.”. El 95% de les vegades no era cert i el 5% era molt
diferent del que deien.

Nosaltres, quan fèiem un full volant, el que dèiem era veritat. Les instruc-
cions que ens venien de la direcció, i sobretot del Pere Gallifa, les plantejàvem
al comitè. Moltes vegades no estàvem d’acord amb els disbarats que ens feien
fer o dir. Ens vam plantejar: o ho deixem estar o que algú vingui i ens expli-
qui bé el que passa. Volem plantejar-li els problemes que tenim i vam exigir
que una persona del màxim nivell ens vingués a veure. Volíem tenir una reu-
nió per solucionar aquests problemes. O venia algú de la direcció amb plens
poders polítics o nosaltres plegàvem. Van estar a punt d’expulsar-nos-en.
L’enllaç em va dir que ja ens donarien una resposta i al cap d’uns dies em va
dir: “Tal dia vas a tal lloc. Portaràs un diari a la mà, trobaràs una persona que
portarà un altre diari i que anirà amb ulleres fosques i li has de dir si sap a
quina hora passa el tramvia. Ell ja et dirà el què”. Així ho vam fer. La troba-
da havia de ser al capdamunt del carrer Balmes, a l’avinguda del Tibidabo, on
començava el tramvia blau. La sorpresa va ser enorme: era la Margarita Abril!
Hi havia tingut molta relació perquè de la gent del comitè executiu de la JSU,
gairebé sempre era ella que venia a controlar Sabadell –alguna vegada la Pilar
Azuara–, perquè el Wenceslau Colomer, com he dit, venia molt a Sabadell
però a la JSU, poc. Li vaig preguntar: “Ets la Margarita Abril?”. Em va respon-
dre: “No, no”. Vaig insistir: “A mi no m’enganyis!”. Vaig quedar corprès, per-
què venia amb ulleres fosques, molt ben pentinada i pintada –no havia vist
mai la Margarita Abril que anés pintada–, i amb un vestit jaqueta com si fos
una burgesa. No estava acostumat a veure-la així. Em va preguntar pel Pere
Gallifa i vam estar discutint molt. Em va dir que farien el que podrien. Que
estaven d’acord amb això, però que era molt difícil donar informacions exac-
tes, que calia continuar lluitant, que les dificultats eren enormes, etc. Ens van
admetre aquesta situació i nosaltres contents perquè alguna cosa havíem tret
del que volíem fer. 

L’any 1944 o 1945 érem una vintena. Ens reuníem i si havia arribat el Treball
el passàvem i el discutíem i si havíem fet un document també el passàvem. A
vegades fèiem manifestos; això va durar quatre o cinc anys. Els fèiem el 14
d’abril que, per a nosaltres, era molt important; el 6 d’octubre –per a nosaltres
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era un fet revolucionari que volíem recordar–; el 19 de juliol o el primer de
maig. El clixé per a la multicopista l’havia de fer jo. Vaig tenir la sort que el 44
vaig anar a treballar a Balsach. Al cap de poc me’n van fer encarregat. Fèiem
torns i tenia les claus de la fàbrica. Hi havia una màquina d’escriure i ho
anava a picar allà. Si m’haguessin enganxat... Un cop fet el clixé li portava al
Saderra del PSU i em deia: “Vine tal dia, que ho tindrem”. Hi anava i em
donava les còpies. A vegades en fèiem fins a 2.000. La multicopista la tenien
ells i encara avui no sé ni on, ni qui la tenia. Les anàvem repartint per les
fàbriques i algun 14 d’abril sortíem a repartir-les pel carrer. Alguns s’acollo-
nien i n’hi havia que no. Érem valents! Firmàvem com a JSU. 

Un seguit de companys es van incorporar també al partit. No els he citat
fins ara, no perquè fossin un grup a part, sinó perquè hi tenia unes relacions
més personals que no pas orgàniques. Entre ells el Joan Mateu, un company
que durant la guerra va ser membre del Comitè Local, em sembla que secre-
tari d’economia. Va arribar a Sabadell un grup de gent que havia militat a les
JSU i al PSU, després havia estat al maquis a França i que en tornar es va rein-
corporar a la vida política clandestina l’any 1944 o 1945. Eren el Salvador
Riera, la Rita Casajoana i el seu marit, el Dionís Osorio (un germà d’aquest
també estava al partit). També s’hi van incorporar els Farràs, que eren de
Lleida.

Tota la gent jove de la meva edat estaven obligatòriament afiliats a Falange,
en alguna de les diverses centúries. N’hi havia dos o tres que havíem anat a
escola junts i que ara eren jefes de centurias: el Perarnau, el Vila i el Tacher. La
inscripció dels quintos es feia un any abans d’anar al servei militar, era l’any
1943. Van passar una circular als que érem de la lleva del 44, perquè anéssim
al carrer de l’Estrella, el dissabte a la tarda a les tres, al mateix local on hi
havia hagut la FLS, l’Obrera. Érem uns trenta. Allà ens esperaven dos o tres
poca-vergonyes del Frente de Juventudes. Un d’ells el recordo perfectament
com si el veiés: es deia Cunillé i tenia un negoci de camions. No fa molt que
el vaig veure caminant i vaig pensar: “Jo estic malament però ell encara està
pitjor. Veus de què t’ha servit tot això”. Em vaig salvar d’anar al servei per ser
fill de viuda. El Cunillé i un altre ens van anar pelant a tots al zero tan mala-
ment com van saber. A les set o a les vuit ens van deixar anar i ens van dir:
“Demà al matí a les nou aquí”. Ja estàvem enganxats. Un d’aquella colla es
deia Parareda, que jugava molt bé a futbol, crec que amb el Sabadell, i hi
havia també el fill d’un gitano que a la carretera de Terrassa compraven i
venien cavalls i carros. Al matí hi vam tornar i ens van fer formar una centú-
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ria. Primer vam anar a missa als Escolapis. Anàvem pel carrer fent conya i els
de la Falange ens cridaven i ens vigilaven. No ens prenien massa el pèl, ja
prou que ens l’havien pres. Entre els que ens feien anar obligats hi havia un
noi, potser tenia 20 anys, que s’estava en una barraca del pont de la carretera
de Caldes. Era un noi baixet tot malformat, un disminuït físic... Pobre xicot.
També el van fer venir. Un d’aquests diumenges havien de fer una gran festa.
Va venir a Sabadell l’Elola, que era el delegado nacional del Frente de
Juventudes, i van fer una desfilada a la Rambla i d’allà ens van fer anar fins a
can Casamada, per si no teníem gana, agafar-ne. Allà ens obligaven a fer unes
quantes maniobres. A més de l’Elola, hi havia el Riba –jefe del Frente de
Juventudes de Sabadell, que tenia una fàbrica de teixits–, el Marcet, i un que
es deia Sánchez –un malparit i falangista rabiós–. Van fer uns discursets.
Primer l’Elola i després el Marcet. Quan va acabar van cridar: “Arriba
España”. Un que tenia al costat va cridar “Viva la bota”. Van quedar tots muts
i van venir cap a on havia sortit la veu i es van encarar amb el subnormal per
veure qui havia estat. Ell no s’havia assabentat de res, i el que havia cridat,
que estava al meu costat, era un xicot que tenia una merceria al Cervantes.
Em sembla que després se’n va anar a Amèrica. Un cop que me’l vaig trobar
a l’autobús em va dir: “Amb aquesta gent, Sabadell no està fet per a mi”.
Doncs llavors se li apropa el Marcet i li diu: “Tú, ¿quién ha sido?”. Li va res-
pondre: “No lo sé y si lo supiera tampoco lo diría, porque en la Falange no
puede haber chivatos”. El Marcet va quedar parat i va dir: “Vamos, vamos”.

L’any 44, al mes de març, vaig canviar d’empresa. Resulta que el Quim
Roca, un encarregat de nit, havia marxat i havia anat a cal Pere Balsach.
Primer va muntar una secció d’emborrats i després de filatures. Tenien molta
feina, volien ampliar i fer torns. Llavors em va venir a buscar. Em donaven
algun cèntim més i vaig veure que aquella era una casa molt més important:
s’hi feien borres, fil i teixits. Teníem notícies que els obrers de la fàbrica eren
d’esquerres. Vaig decidir anar-hi a treballar. M’aixecava a les quatre per anar
a treballar a les cinc, plegava a la una i a la tarda feia política i a la nit si con-
venia fer alguna altra cosa també la feia. 

El meu cunyat va conèixer durant la guerra a Madrid, a la Llar del
Combatent Català, un xicot de Barcelona, alt empleat de banca del Banc Hispà
Colonial que tenia la seu central al passeig de Gràcia. Es deia Serra, feia arti-
cles, era escriptor i va arribar a escriure un parell de novel·les que em va rega-
lar. Aquest noi era molt amic del seu cap, l’Àngel Zúñiga, periodista i crític
cinematogràfic de la revista Destino que, tot i tenir arrels falangistes, en aquells
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anys començava a ser l’única revista liberal que deixava entreveure alguna
cosa del país. Hi escrivia el Josep Pla, que cada setmana tenia una secció que
es deia “Calendario sin fechas”. El Zúñiga feia una crònica setmanal de les pel-
lícules que s’havien estrenat. Guiant-me pels seus articles he vist moltes
pel·lícules magnífiques. Més endavant, resulta que a l’Àfrica francesa els ale-
manys havien començat a córrer i les tropes del general de Gaulle ja havien
agafat un tros d’Algèria. El Xarlot havia fet la famosa pel·lícula El Dictador. És
una obra genial. Recordaré sempre que el Carles Sentís, aquest famós demò-
crata-feixista que encara viu per aquí, era el corresponsal de La Vanguardia a
Alger. Quan van estrenar la pel·lícula va fer una crònica dient que allò era una
farsa, una mentida i que no era digne d’un artista com ell. Això també ho va
llegir el Zúñiga i la seva resposta va ser posar a la portada de la revista Destino
una foto del Xarlot de la pel·lícula El chico i a sota el títol que deia: “El más
grande artista de todos los tiempos”. Aquesta va ser la resposta a Carles Sentís,
aquest que després va ser fins i tot conseller amb el Tarradellas i que se les
dóna de demòcrata, com el Samaranch. Aquests no han estat mai demòcrates;
sempre s’han aprofitat de tot i han fet cara a tots els vents. 

No recordo com vaig connectar amb el company Antonio Sánchez. El vaig
conèixer al Barcarès quan estava al barracó dels oficials a l’illot B i ens vam fer
força amics. Era fill de guàrdia civil i abans de la guerra havia estat a l’Escola
de la Guàrdia Civil de Valdemoro. Allà va fer el batxillerat i tenia coneixe-
ments militars. Durant la guerra va ser capità d’Estat Major de la 30 Divisió
amb el Romero Marín i el Jaume Girabau. Un era el comandant de la Divisió i
l’altre n’era el comissari. Havia tornat de França no feia massa i s’havia posat
a treballar més directament amb el partit. El PSU havia format a Barcelona
l’Agrupación de Fuerzas Armadas Republicanas (AFARE), un grup on tots
eren militars. Era una espècie d’exèrcit per, en cas necessari, poder donar un
cop de mà o fer un acte a Barcelona que tingués efecte. Aquesta organització
va ser bastant important; potser estava composta per tres o quatre-centes per-
sones i en el fons estava dirigida pel PSU. Es veien, prop de la catedral, en un
bar al carrer Ciutat, que era de dos militants del PSU i quasi feien les reunions
allí. La policia va tenir molta feina per desmuntar-lo. El Sánchez, com que esta-
va molt compromès, no podia passar-me material. L’any 1945 ens vam retro-
bar i per a mi –i penso que també per a ell– va ser una gran alegria. A partir
d’aquí ja no vaig trencar mai més la relació amb aquest company. Molta gent
que venia de França s’establia a Barcelona perquè pel fet de ser una gran ciu-
tat era més fàcil passar desapercebut. Ell havia vingut a estudiar a Barcelona
abans de la guerra i s’estava a casa d’una tieta. 
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Alguns dels que van tornar de França van treballar en una empresa d’un
usurer que tenia facilitats amb les autoritats franquistes per arreglar papers.
Estava ben posat amb gent del règim –tots eren uns mangantes corromputs–.
Tenia una fabriqueta als afores de Barcelona que tractava amb residus de fuel.
No sé si feia trampes. Era una feina molt tronada, dolentíssima, sobretot si a
l’hora de netejar el fuel de les calderes s’havia fet quitrà. Feien benzina i en
aquell temps de l’estraperlo la venien. El Sánchez hi va treballar tres setma-
nes i va aconseguir una mena de document; així no es va haver d’anar a pre-
sentar, ni estava fitxat per la policia. És potser de les persones que més he
tractat, que més he admirat i que més m’han influït. Alguns caps de setmana
anàvem a Barcelona a veure’ls. Vivia amb la seva tieta i uns cosins –un dels
cosins el vaig conèixer al Barcarès, era un oficial– o si no, venia ell a Sabadell.
Ara és mort però era un company que tenia totes les virtuts d’aquest món. Era
un home honrat, recte i comunista fins al capdamunt. La seva cosina treballa-
va a les oficines d’una fàbrica de pintures a Barcelona –em sembla que enca-
ra existeix aquella fàbrica–; el jefe era un falangista enginyer industrial i li va
aconseguir feina de peó. Al cap de dos o tres mesos d’estar treballant va resul-
tar que l’encarregat també era del partit. Es veu que hi va haver una ràtzia, el
van agafar i el van empresonar. Al cap de set o vuit dies, ell anava fent les fei-
nes que feia l’altre i li va plantejar al burgès: “Li vull fer una proposta. Miri,
em veig amb cor de fer la feina que feia el Santiago i la que faig jo. Només li
poso una condició, que li passarà la setmanada a la seva dona mentre estigui
a la presó”. Ho va acceptar. I al cap de poc el burgès li va dir que fes només
la feina d’encarregat. El va punxar perquè anés a l’Escola Industrial i que es
fes pèrit químic. En dos anys es va treure el títol. El Santiago va tornar d’en-
carregat i el Sánchez es va acomiadar i es va plantar pel seu compte. Es va
buscar un localet, al carrer Numància en un descampat, a prop del camp de
l’Espanyol, i va començar a fabricar pintures. Era l’any 1951 i l’empresa es
deia ADEXA. Hi havia un tancat, un hort, un pou i dos o tres coberts. De pri-
mer no li va anar bé perquè se li va cremar, va haver de buscar un altre local
i es va aliar amb un soci que també estudiava peritatge a l’Escola Industrial.
Quan al cap d’un temps la cosa els anava bé es van traslladar a Cornellà. Va
fer obres i va aixecar la fàbrica. Pagava els treballadors molt bé i si estaven
malalts els portava a un bon metge. Era com si fos una cooperativa. En una
inundació –no sé quin any era– vaig anar-hi un dissabte o un diumenge, a
treure fang.

Érem grans amics. Vam formar un tàndem i podria dir que és el millor amic
que he tingut mai en la vida. Era una persona capaç de fer-ho tot pels altres.
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Ens vèiem dos cops al mes. Anàvem incorporant al partit altres companys: el
seu cosí, el Lacunza, que havia estat a la presó a Figueres, etc. Es va casar, va
tenir una criatura i va continuar l’amistat. Es guanyava bé la vida. 

Com he dit, la família de la meva nòvia era de Sariñena, a l’Aragó. En temps
de guerra allí hi havia l’Estat Major de la 27 Divisió, la columna del PSU de
Trueba, del Barrio i Estivill, com se n’havia dit originalment. Un dels comis-
saris era el Montagut, que havia estat de la JSU però que ja era grandet i s’ha-
via passat al partit. Estava casat amb la Lourdes Giménez, que era, quan la
guerra, la secretària general de la JSU a Barcelona en substitució del Soriano.
El Soriano encara és viu i és el que va muntar la llibreria espanyola a París. La
Lourdes va anar a Sariñena a veure el Montagut perquè l’havien ferit. Es van
allotjar a casa la meva dona. Es van fer amigues amb la que seria la meva cun-
yada, telefonista a la 27 Divisió. Quan hi va haver la retirada i van haver de
marxar corrents cap a Barcelona, no sabien on anar i al final les germanes
Muro van anar a casa de la Lourdes Giménez. La Lourdes tenia una altra ger-
mana petita que es va casar amb el Manolo Azcárate. La seva sogra es deia
Carmen Milagros. Era molt maca i capaç de fer qualsevol cosa pels altres. La
vaig conèixer personalment perquè va fer un viatge a Barcelona i a Sabadell.
Havia marxat a Sant Sebastià, amb la germana petita –que es deia Teresita–,
on tenien algun familiar. Ens anaven escrivint i va estar uns quants dies a casa
nostra. Es veu que va caure un militant que es deia Groman amb qui tenia
molta amistat i el va venir a veure aquí, a la presó Model. Devia ser l’any 1945
o el 1946. Vaig haver de demanar un aval a l’empresa perquè cada mes la
família li enviava un gir. Es pensaven que un gir amb lliures esterlines era l’or
de Moscou. Potser eren tres o quatre-centes pessetes al mes, que equivalien a
un sou d’un obrer d’aquí. La família Azcárate s’estava a Anglaterra o a Suïssa.
El pare, Pablo Azcárate, era socialista i empleat de la Societat de les Nacions
(ONU) i havia estat ambaixador a Londres. Cada mes li enviaven diners a la
Carmen Milagros. La Lourdes no l’he vista més. A la que sí que he vist és la
petita, la Teresita, que es va casar amb el Pelayo, que era del PCE i amic del
Gregorio López Raimundo, i se’n va anar a viure a Madrid. La vaig veure al
quart congrés i en una reunió a Barcelona amb el Manolo Azcárate. Sé que
van muntar una indústria a Madrid i que feien jerseis. Un cop la vaig acom-
panyar i va ser clienta a cal Saderra, que feia fils de llana per a gèneres de
punt. I potser a cal Balsach.

Ha arribat el moment de fer reflexions polítiques de l’època, que va de la
meva tornada a Sabadell fins al 1945. Estem al final de la guerra europea i sor-
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tosament els aliats van guanyar i el feixisme va ser derrotat. He dit que jo era
marxista-leninista-estalinista, i en aquests moments ho continuava essent. Jo
trobava l’explicació de les posicions de la Unió Soviètica davant dels ale-
manys, i davant de la guerra, en un informe de l’Stalin en el XVIII Congrés
del PC on en certa manera traçava la línia política que portava la Unió
Soviètica. Ell partia de la base, i penso que encertadament, que els francesos
i els anglesos eren els seus principals enemics, i que pretenien que fos el fei-
xisme alemany qui anés contra la Unió Soviètica. D’aquí ve el pacte de no
agressió germanosoviètic, que agafa els aliats –francesos i anglesos– per sor-
presa, perquè no saben com reaccionar. Ells havien fet un altre pacte, a Munic,
on van lliurar Àustria, Txecoslovàquia i haurien lliurat Polònia. Això donava
ales a Hitler. Penso que era una cosa premeditada i que va ser una bona acció
de la Unió Soviètica i de l’Stalin particularment. Això va trastocar la política
internacional. Als aliats els va agafar amb els pixats al ventre i no eren capa-
ços de comprendre que els havia passat la mà per la cara. Però hi ha moltes
coses a discutir. Per exemple, el dia que a França em van dir d’anar a la Unió
Soviètica va ser el dia més feliç de la meva vida, perquè tenia un concepte de
la Unió Soviètica molt idíl·lic. Quan Hitler va iniciar la guerra contra la Unió
Soviètica no podia entendre com l’exèrcit roig podia anar tan enrere. Sobretot
tenint en compte que hi havia una joventut molt ben formada a la Unió
Soviètica. Em constava que alguna de les diversions més normals a moltes
ciutats i pobles era el paracaigudisme. A les festes es tiraven en paracaigudes.
Es feia estrany que a l’exèrcit roig no hi hagués unitats de paracaigudistes. Hi
havia coses que et feien dubtar, que alguna cosa passava, que no anava prou
bé. Potser més endavant la història ho aclarirà. L’Stalin va adoptar una posi-
ció ultradefensiva i tot aquell que no passés pels seus dictats se’l carregava.
Són coses que després hem anat veient. Aquella època no era tan fàcil veure-
ho. Durant la guerra hi va haver un o dos mariscals de l’exèrcit roig que van
ser destituïts o apartats no sé per què, perquè no devien estar d’acord amb
algunes directrius polítiques. Eren una mica estranyes les coses que succeïen
i feien de molt mal entendre. Per a nosaltres, la Unió Soviètica era un país
idíl·lic: havia de ser la salvació del món. Sempre havia dit que al món hi havia
dues dates importants. La primera va ser la vinguda de Crist a la terra, la cre-
ació del cristianisme. Crist plantejava a tots els homes que s’havia de canviar
el món i que tots érem iguals. Déu és una cosa no palpable; en canvi la
Revolució d’Octubre –la segona data important– feia el mateix, proclamava la
igualtat de tothom i els drets: sanitat, treball, etc.; però no davant Déu sinó
davant dels propis homes i això era una cosa molt més tangible, que es podia
veure. Efectivament, això no es va donar massa, penso jo. Per no dir gens. En
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acabat ho hem anat veient. Aquesta visió política era molt utòpica, però con-
tinuava creient en les meves idees com ho continuo fent avui, això per des-
comptat i malgrat tot; però en aquells moments feia de molt mal digerir. Una
mica més tard, la defenestració de l’Stalin va ser un altre cop dur per a nosal-
tres i que costava d’entendre i encara no ho acabo d’entendre jo ara, o quan
van defenestrar el Tito. Penso que era un gran personatge polític, un gran
comunista, i que no feia res contra el poble sinó al contrari. Cal tenir en comp-
te que quan va començar la guerra europea Sèrbia i Croàcia eren uns països
endarrerits, arcaics. La imatge era la d’un país de mala mort amb pastors de
cabres a les muntanyes. En canvi durant la guerra i sense cap infraestructura,
Tito va lluitar per expulsar els alemanys i va començar a crear una gran
Iugoslàvia. Avui, malgrat el Solana i tots els que l’han feta malbé, encara es
pot dir que hi ha restes d’aquest gran país, de la Iugoslàvia moderna, que va
deixar Tito. Tot plegat et feia pensar: aquest senyor –Tito–, que ho està fent bé,
per què se l’ha de defenestrar? Per què és un enemic del poble? Per què és un
traïdor? Un traïdor a qui? Al final suposo –ara ho he anat entenent–, que era
traïdor a les ordres que li podia dictar l’Stalin, però no a la seva idea comu-
nista de portar el bé al poble; al contrari. Potser el que més va influir va ser
que el mirall de la Iugoslàvia comunista es podia repetir en algun altre país,
no solament europeu, sinó de l’Àfrica del nord i això era una cosa que l’Stalin
volia controlar. 

En aquests anys són molts els fets i els contactes que vam arribar a tenir,
però van ser uns anys molt difícils en l’aspecte polític. Aleshores ja es veia cla-
rament que la il·lusió o la creença d’alguns que els aliats vindrien en acabar
la guerra i farien fora el Franco no era certa. Jo no ho havia cregut mai. Si no
ens van ajudar quan la guerra, per què ens havien d’ajudar per fotre fora el
Franco? Això provocava desencís i desconcert. Al partit no sabíem encara on
anàvem i no havíem elaborat una tàctica política. D’una banda hi havia els
maquis, de l’altra, la lluita interior que intentàvem que fos valenta. A vegades
en les reunions que teníem en aquells moments amb els enllaços –amb el
Sánchez; amb el grup de la Nuri Munt; amb els companys del PSU de
Sabadell, la JSU, que s’anava desfent perquè ens anàvem fent grans–, i d’altra
gent,  posàvem en dubte que el partit tingués idees clares. Ho havies d’anar
passant com podies. Jo no havia dubtat mai que el partit al final trobaria la
línia justa per arribar a la victòria tal com havíem somiat. Calia que la lluita
fos eficaç per situar la classe treballadora, la gent pobra, en una posició que
fos més bona que la que teníem en aquells moments. El franquisme havia pas-
sat moments difícils; per exemple, l’any 1943 o 1944 quan els alemanys sor-
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tien corrents de Rússia, de l’Àfrica i de tot arreu. Els governadors franquistes,
els magnats de la premsa –l’avi d’aquest feixista que teníem de president de
govern–, feien articles a La Vanguardia dient barbaritats. En aquesta època el
franquisme ja es veu amb l’aigua al coll, però sap que els americans no faran
un pas per anar contra ells. És quan els ofereix la plataforma de la península
espanyola. Els francesos, que tenien un govern més aviat de dretes, i els bri-
tànics tampoc no mourien cap dit per ajudar la República espanyola i aquells
que lluitaven per ella; per a ells érem uns desgraciats. A Itàlia en comptes de
fer el desembarcament al nord el van fer al sud, perquè mentrestant els
maquis italians continuaven lluitant i els alemanys es van encarregar d’elimi-
nar-ne el màxim nombre possible. Aquesta era la política aliada. Eren
moments difícils perquè no sabies com fer-ho ni com lluitar i ni els contactes
polítics, ni les idees polítiques que podien venir pel Treball, servien.
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8. Els anys de plom del franquisme 

Al cap d’un any i mig o dos d’haver tornat em vaig assabentar que el Josep
Saderra, que ja havia vingut de França, estava treballant, s’havia casat i era
pare de família. En arribar aquí va estar a la presó, va estar bastants dies con-
demnat a mort. Els seus pares es van vendre una finca i van fer mans i màni-
gues perquè un advocat dels més bons i amb més influència de Barcelona els
portés el cas. Van estar de sort i el van deixar anar l’any 1943 i el Saderra
comença a organitzar el PSU. El vaig retrobar quan ja estava casat i em sem-
bla que havia nascut la seva filla gran o estava a punt. A mi em coneixia de
l’activitat del camp. Durant la guerra no hi havia tingut massa tractes. El
Saderra era un home molt fort dins l’USC i molt amic del Joan Comorera. De
fet, va ser el seu secretari a la Unió Socialista de Catalunya. En la primera
escola de quadres que va muntar el PSU durant la guerra a Sant Cugat –Pins
del Vallès–, Saderra va ser-ne professor. Era un senyor que estava bastant ben
equipat des del punt de vista marxista i era molt intel·ligent. Ell ja havia for-
mat un petit grupet. Ja en vaig tenir prou, sabia que com a partit hi havia
alguna cosa a Sabadell. El Saderra s’ho va muntar bé perquè tenia un negoci.
De primer era d’uns burgesos de Terrassa i després se’l va quedar ell. Feien
troques de llana. Li portaven el fil, ells el tenyien i feien troques. El venien i
fins i tot tenia viatjants. Devien tenir deu o dotze noies treballant. Era molt
murri, devia saber de què es tractava, perquè no sé amb quin policia es va fer
una mena de contracte d’assegurança. Li va donar algun duro a guanyar i així
estava tranquil que no li passés res.

Devia ser a mitjans o finals de l’any 1946 quan havent aconseguit que el
Pere Gallifa sortís a la llum i resolt l’afer de la criatura i que fins i tot treballés,
em vaig plantejar apropar-nos al partit  ja que els contactes oficials ens deien
que la JSU havia de desaparèixer a nivell local. Vaig enllaçar amb el partit per
veure què podíem fer conjuntament. Vam quedar amb el Saderra que m’avi-
sarien on farien la reunió del comitè local del PSU, perquè ells es reunien cada
quinze dies. Eren pocs. Hi havia el Saderra, el Moixet, el Canet i el Balaguer.
Aquests quatre són els que jo vaig conèixer que formaven la direcció del PSU
a Sabadell. Tenia un tracte especial amb la gent del partit, perquè em veia amb
gent del partit de fora de Sabadell. Després de parlar-ho amb el partit de
Sabadell, amb el que més contacte teníem era amb el Josep Saderra, vam deci-
dir afiliar-nos al PSU però sense integrar-nos a la seva estructura orgànica.
Continuaríem existint però independents d’ells. Així ho vam decidir i ho vam
fer. La JSU segueix fins a l’any 1949 o 1950, quan vam considerar que s’havia
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acabat i vam passar al PSUC. Vam continuar veient-nos igual amb els matei-
xos grupets, parlant de política cada cop que ens trobàvem i vam mantenir
també els contactes amb la Nuri Munt i amb el Sánchez.

La mare de la Margarita es va posar bastant malalta. Durant una tempora-
da l’havien de portar cada dia a Barcelona. Van anar a molts metges i hospi-
tals. Tenia una mena de càncer a la cara, i quan el furóncol se li va mig curar,
de cop i volta, es va trobar malament i va morir. Suposem que no va patir. Era
el mes de gener de 1947. En aquesta època, pel que fa a la meva vida privada
–no en tenia massa–, amb qui més em vaig relacionar fou amb les germanes
Muro, la que seria la meva dona, i el meu cunyat, l’Albert Girabau, que en
aquella època es va fer promès de la Micaela Muro, la germana petita. El
Girabau gran, en Jaume, va morir afusellat a Madrid el 21 de gener de 1942.
A casa la Margarita només hi quedava ella i el seu germà. La Margarita en
aquell moment ja havia trobat feina a l’Aliança. Treballava quinze dies de
tarda, quinze de matí i quinze de nit. El seu germà també va dir que es casa-
ria aviat i vam decidir fer-ho. Va ser a últims de gener, i el dilluns 31 de març
de 1947 ens vàrem casar. Va fer de testimoni el Pere Gallifa. Vam tenir dificul-
tats però ja estàvem acostumats a passar-ne i no venia d’una mica més. El rec-
tor de la Creu Alta –un malparit–, mossèn Plandolit, em va fotre el rotllo i li
vaig dir: “Miri, jo, com vulgui; si li va bé dilluns a les set del matí serem aquí,
si vol em casa i sinó, per a mi ja ho estic”. A quarts de nou havíem d’agafar el
tren per anar-nos-en a l’Aragó. Abans d’agafar el tren volíem portar el ram de
flors, la toia, a la seva mare al cementiri. Van venir quatre familiars. A cal
Balsach el meu viatge de nuvis només li va costar un dia ja que l’1 era la
“Fiesta de la victoria”, el dia 2 era laborable, el dijous sant, el divendres, el
diumenge i el dilluns de Pasqua fèiem festa també, i el dissabte era recupera-
ble però fèiem festa. Quasi no vam fer viatge de nuvis, perquè vam anar al
seu poble, Sariñena, i ens vam dedicar a veure parents. A ella li feia gràcia tor-
nar-hi. Hi havia un oncle que era un falangista rabiós. Hi vam estar un parell
de dies o tres i vam veure amics i coneguts de la mare o del pare; d’amics
joves no n’hi havia cap. També vam anar cap a Lleida. A Artesa de Segre hi
tenia parents de la banda de la meva mare i després vaig anar a veure les cosi-
nes germanes del meu pare que s’estaven a Anglesola i a Castellserà. Sempre
me les he estimat molt. És com si fossin la meva mare. Vaig anar a viure a casa
la Margarita. Eren unes estades al carrer Major de la Creu Alta amb una por-
talada i una passera. A dintre hi havia el barri de cal Royo, on hi havia set o
vuit habitatges. La vam arreglar una mica i un cop casats vam posar a punt
una taula. Va venir el Riera a ajudar-me a envernissar-la. L’estada devia tenir
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uns trenta metres quadrats amb tres habitacions i cuina i pagàvem 30 pesse-
tes al mes. Els sous eren en aquells moments de 65 o 70 pessetes. El lavabo
estava a fora. El meu cunyat va estar sol aquells dies i quan vam tornar també
s’estava a casa. A vegades anava a menjar a ca la sogra i a vegades a casa la
seva germana. 

L’any 1947 devia guanyar 90 pessetes i la Margarita, essent infermera, tot
fent hores, no hi arribava. Algunes setmanes feia tant de propines com el que
li pagaven. Després de casar-me, la fàbrica Balsach, feia dos o tres anys que
hi era, em va fer una proposta per ascendir-me a encarregat. Em vaig situar
una mica millor en l’aspecte laboral i de recompenses. La meva dona també
treballava a l’Aliança, que estava a la plaça Espartero –plaça del Gas–. He tre-
ballat com un negre tota la vida. No entenc encara les poques hores que dor-
mia i de tot el que treballava. D’ençà la meva tornada de França no vaig parar
de treballar. Durant uns quants anys, abans d’anar a treballar, i això que ja era
encarregat, anava a les sis del matí a cal Vadrí. Tenien una pastisseria de
venda a l’engròs, i amb una bicicleta i un cove gran a l’esquena ple de panets
de Viena, ensaïmades i croissants, ho repartia per tota la ciutat. Els dissabtes
a la tarda, i els diumenges també, repartíem.

El primer any de casats vam anar de vacances a Tarragona, a casa de la
Francina Salvat, que s’havia casat i vivia a Tarragona. El marit, el Rosendo,
també té una llarga història. Era un noi de Lleó que va lluitar per la República
i el van fer presoner molt de temps. Algú li va dir a la Francina Salvat si s’hi
volia escriure i va dir que sí. Després es van conèixer, es van fer promesos i es
van casar. Era un noi molt ferm, una mica anarco; però bé. A la presó va coin-
cidir amb un tècnic de Ràdio Barcelona i mentre estaven a la presó li va en-
senyar ràdio i quan va sortir de la presó se’n va anar desterrat a Tarragona i
va muntar una petita indústria de ràdios. El Rosendo va anar a treballar amb
ell. Hi vam passar vuit dies. El segon any hi vam tornar i la Margarita s’hi va
poder quedar una setmana més. Després la vaig tornar a buscar. Tornant a
Barcelona amb tren, vam anar al Paral·lel on feien Els vienesos –una revista
amb molta fama–. Hi havia molta cua i me’n vaig anar. Es pensava que havia
fugit perquè no tornava. Vaig anar a la revenda i vaig comprar dues entrades
i quan vaig tornar la vaig trobar molt espantada. Als “catalans” hi havia un
tren que sortia a les dues de la matinada. 

Sempre ajudàvem a un o altre. Per exemple, el nano Saderra tenia bronqui-
tis i tot sovint l’havíem d’anar a punxar. Quan veia la meva dona es fotia a
plorar. El gran dels “Tronchoni”, l’Antonio, que va estar a França amb mi,
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quan va tornar va venir a treballar a cal Balsach de manyà. Aquest i el seu
germà petit, l’Eduardo, es van casar amb dues germanes andaluses. Les noies
tenien un germà que es deia Duque. El Tronchoni es va incorporar al grup.
Tenia un fill malalt que també s’havia de punxar. Quan va sortir la penicil·lina
calia punxar cada tres hores i per cada injecció cobraven 15 i 20 pessetes; en
aquella època era un robatori a mà armada. Ens vam passar totes unes festes
de Nadal fent viatges a la serra d’en Camaró, cada tres hores; però el nano es
va salvar. El Duque treballava a cal Comadrán fent mescles de colors.
N’agafava i feia quadres. Després, al grup Gallot, li van dir que pintés qua-
dres. En sabia molt. Com que no vam voler cobrar el Duque ens va regalar un
quadre. Aquests primers anys ens van anar força bé, però la Margarita tenia
una bronquitis de la humitat que havia agafat al camp d’Argelers o al camp
de Brams i que no desapareixia mai. Vaig intentar que se n’anés a Can Pobla
un any a l’estiu però no ens arribaven els diners. Va anar al doctor Buxó i la
va posar força bé; però després d’injectar-li molta penicil·lina, un dia li va
posar una vacuna i la bronquitis li va tornar. 

L’any 1949 es va produir un conflicte que em va afectar molt. Per a mi,
Comorera era un senyor que havia portat el PSU molt enlaire. Havia estat
capaç de fer una unificació bastant perfecta. Després, durant la guerra, molta
gent va ingressar al PSU i el partit va créixer notablement. Molts d’ells, des-
prés han estat autèntics lluitadors per la causa de la llibertat. Una de les coses
que jo no vaig entendre mai i fins i tot ara em costa molt de pair, va ser quan
el PSU va acordar expulsar el Comorera. Sabia o intuïa que era una lluita
interna per veure qui havia de substituir al PCE el Pepe Díaz, que havia mort.
Penso que ens hauria anat d’una altra manera amb el Comorera. Per a mi els
dirigents més importants van ser la Pasionaria i el Pepe Díaz. Tots els altres
van lluitar pel poder, tant l’Antonio Mije, com el Francisco Antón. Hi havia
camarilles per veure a qui fotien fora. Era una lluita interna. Ni amb el López
Raimundo no he acabat d’esclarir mai el cas Comorera. La Pasionaria tenia
tots els drets i tots els mèrits, però n’hi havia d’altres que volien estar al seu
lloc i això era una lluita per veure qui podia manar i jo no ho podia entendre
o no volia que fos així. Crec que la política del Comorera estava d’acord amb
el que Stalin pensava ja que era molt llest i tenia un gran predicament a la
Internacional Comunista; suposo que el descrèdit i l’expulsió del partit era
perquè hi havia alguna possibilitat –encara que fos per ordre de l’Stalin, que
era amic del Comorera, o de la Internacional Comunista– que s’hagués erigit
en el líder del Partit Comunista espanyol i això, és clar, no agradava al PCE,
que ha estat sempre un partit molt centralista. Que un separatista hagués
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estat secretari general del Partit Comunista no els agradava gens. Després,
per la força del PSU, van ser més autonomistes. Comorera va continuar llui-
tant a la seva manera. En aquest cas es van utilitzar mètodes amb els quals no
hi he estat mai d’acord i que m’han repugnat sempre. A Treball va sortir un
comunicat expulsant-lo i a les meves mans va arribar la famosa carta del
Wenceslau Colomer i la seva filla, la Nuri Comorera, acusant el seu pare de
traïdor i no sé quantes coses més. Quan hi penso, se’m revolten totes les tri-
pes. Així era la política a les altes esferes. Cal tenir present que a França el
PSU era clandestí i aquí encara més. Aleshores tot eren grupets i un venia per
un cantó i l’altre per un altre i feia de molt mal lligar. A mi em va ferir. Jo no
hi estic d’acord amb aquestes actituds. Es va equivocar? Doncs bé, se’n va. O
si penses que l’has d’expulsar, expulsa’l; però d’això a dir les barbaritats que
la Nuri Comorera i el Wenceslau Colomer van escriure sobre el seu pare és
una cosa terrorífica. Passats els anys, cap als setanta, quan em van donar pas-
saport, vaig anar a París. Sabia que el Colomer estava allí però no el vaig anar
a veure perquè em repugnava el que havia fet. El Gelis havia anat a París tres
o quatre vegades en aquest interval. Era molt amic del Colomer, tots dos
venien de la JC, i em va dir: “Vés a veure’l perquè no hi va mai ningú i està
mig amargat. Si el vas a veure estarà content i li faràs un gran bé.“ Tant em va
insistir que la segona vegada que vaig anar a París el vaig anar a veure. Hi
vaig anar ben bé a contracor. Mai no m’ha estat massa simpàtic. Penso que la
Nuri Comorera va estar contenta potser més que no pas ell. No vam parlar de
la carta. Wenceslau Colomer era un home moralment vençut i destrossat; vam
estar parlant tres o quatre hores a França. Va ser útil a la direcció en aquells
moments, després el partit el va deixar de banda i el va deixar ensorrar.
Posteriorment ens hem vist aquí a Espanya un parell de vegades, pel quart
Congrés i més endavant en un acte que hi va haver al Palau de la Generalitat
en un homenatge a Comorera. Ens van convidar a ell, a la Nuri i a mi. Vaig
parlar amb ells una estona i els vaig dir si volien venir a casa i em van dir: “Sí,
però ara hem de marxar. Però et prometo que el dia que torni a venir et vin-
dré a veure a Sabadell”. No m’ha vingut a veure i jo tampoc he tingut cap
interès que em vingués a veure. 

Durant aquests anys, en comptes d’anar a Tarragona durant les vacances,
vam anar a Calonge, on els Vadrí llogaven una part d’una casa. En la casa hi
vivia la mestressa, que tenia dos fills i una germana del seu home. El seu
home vivia a França. De tant en tant s’escapava i anava a veure la família. Un
dia el van agafar i el van matar. Els dos anys de Calonge ens ho vam passar
força bé: anàvem a torre Valentina a banyar-nos una estona. Al poble hi havia
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una gent jove molt simpàtica i força progressista. En entrar a Calonge hi
havia una mena de glorieta feta amb flors amb una de pedra que deia:
“Vianant, siguis qui siguis, vinguis d’on vinguis, vagis on vagis, seu, que la
vila de Calonge t’ofereix aquest seient.”  

El Ferran va néixer el 1951 a la Mútua dels amos. La Margarita va fer un
canvi total, va ser molt estrany: els problemes de respiració li van marxar. La
Margarita volia que es digués com el seu pare, Fernando. Li vaig dir que no,
que ja n’hi havia prou de Fernandos. Vam acordar que ni la teva ni la meva i
es va dir Ferran. Devia tenir tres setmanes que al nen li va agafar una febra-
da i mal d’orella. Van anar a buscar el doctor Argemí; va venir: “Això és l’o-
rella”. Va dir: “Vés al carrer de Sant Cugat, avisa el Simó i que vingui. El pun-
xarà i li marxarà”. Vaig anar a cal Simó, no hi era. Havia anat a la Mola. Vaig
agafar una bicicleta, corrent amunt fins a Can Pobla. Al cap de poca estona va
comparèixer. Per sort va venir a casa, li va punxar una orella, li va sortir molta
porqueria i a partir d’aquí amb un parell de dies li va anar passant. Va ser la
meva primera experiència de pare. 

Devia ser l’any 1951 o 1952. La meva manera d’actuar políticament va
variar bastant. Ja no era precís que fes tantes coses, ja que la JSU havia des-
aparegut i estàvem amb el PSU i la direcció del partit de Sabadell era molt
tranquil·la i no feia massa cosa. Si volies que en fes alguna l’havies d’animar
i ajudar a fer-la. La meva responsabilitat política directa, doncs, va desaparèi-
xer. Ja no n’era el responsable. Ja no tenia dues reunions o tres o quatre entre-
vistes en un dia. Ara només havia d’anar a cal Saderra, a la fàbrica o al des-
patx, i xerrar tres hores o dedicar-me a una de les tasques que m’havien enco-
manat, que era la de visitar i animar la gent que sortia de la presó o l’exili per
intentar recuperar-los. De qui la policia estava més a sobre era del Moixet.
L’havien enganxat dues vegades i havia estat els dos cops a la presó de
Burgos. La primera vegada que el van detenir era per les conseqüències de la
guerra. Posteriorment el van tornar a enganxar, tenia algun contacte amb
París. Després de la segona vegada a la presó, el vaig anar a veure un parell
de vegades. Estava cremat, cremat. Havia estat cinc anys a Burgos, on va coin-
cidir amb la mort de Comorera. Del partit no en volia saber més. Em deia: “Ja
n’he passades prou. Em tornaran a enganxar; no vull patir més.” Al cap del
temps estava més tranquil i anàvem d’excursió amb la Rosita i la Margarita.
Al final es va tornar a incorporar. El Treball no li portava a casa seva sinó al
carrer Borrell, on tenia els telers. Si hi havia la Rosita no li deixava, només el
deixava quan estava sol. Per això em sap greu que no s’hi vagin portar massa
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bé, perquè era molt bona persona i estava molt cansat. El fill del Moix Regàs
és casat amb una filla del Lister. Coses de l’exili...

A Sabadell es va donar una situació molt peculiar. Es va crear un nou PSU,
per dir-ho d’alguna manera, que eren gent que van venir de fora i van mun-
tar un altre PSU sense saber que ja n’existia un. El Comitè Central controlava
el PSU dels antics i el PSU perifèric. Des de l’any 1942 fins entrats els anys
setanta no ens vam conèixer. Un parell de cops que va venir el Román a veu-
re’m, estic segur que quan ens vam acomiadar, se’n va anar a saludar els
altres. Aquesta actitud ens va ajudar molt a no tenir caigudes, ni a ells, ni a
nosaltres. Va ser un encert no tenir contactes. Els del PSUC de l’exterior era el
PSUC de la immigració, de les coves de Sant Oleguer. Se’ls hauria de fer un
homenatge algun dia. No sé si en queden gaires. 

L’any 1955 hi va haver la primera caiguda del PSU perifèric de la Creu de
Barberà i les coves de Sant Oleguer. La policia no s’explicava que no hi
hagués ningú dels d’aquí i que ningú cantés de la gent vella. La policia no
entenia que a Sabadell no hi hagués ningú més. Resulta que com que no sor-
tíem en els interrogatoris em van venir a detenir a mi. Van regirar i van reme-
nar-ho tot. Van estar tres hores a casa al carrer Santa Eulàlia, número 4, i van
anar a registrar també la casa de la meva mare. Els policies eren el Gitano, el
Criado i el Piñín; els ajudava un que es deia Peña. Qui va venir a casa va ser
el Criado, a qui ja coneixia, i els altres policies eren de Barcelona. Després van
detenir el Pere Gallifa, tot i que aquest ja s’havia separat de nosaltres feia
temps; el Miquel Soler, que estava al bar Colón, i van enganxar algú més, pot-
ser el Gallifa petit i el Moixet. Quan vaig veure que se m’emportarien li vaig
poder dir a la dona: “Te’n vas a cal Saderra, li dius el que ha passat, que esti-
gui alerta i llavors te’n vas a la fàbrica a cal Balsach, busques el burgès, i
també li dius el que ha passat”. Els de la fàbrica es van portar molt bé. Vaig
arribar a la comissaria, devien ser les dues, i a un quart de tres ja hi havia el
Llorenç Balsach, un dels amos. L’avi Balsach li va dir: “El que vulguin, si
volen tres milions els els dones; però que el deixin anar, que el Josep no ha fet
res”. Em van deixar veure el Llorenç i em va dir: “No et preocupis, penso que
no ha de passar res”. I efectivament, no va passar res. L’avi Balsach tenia una
gran qualitat humana encara que a vegades cridés i rondinés. Tenia una gran
capacitat i un perfil humà molt difícil de trobar. En un dels sopars de tota la
fàbrica, quan va fer 70 anys a cal Sacs o a l’Espanyol, a les targetes del menú
que t’emportaves com a record, li van demanar que les firmés. S’anava mirant
a cada un i va ser capaç de fer més de tres-centes signatures i a cada un li
posava una cosa que li corresponia.
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A mi em van detenir des del migdia fins a l’endemà havent dinat. Jo vaig
dir que no sabia res. Volien lligar caps, però com que no en treien l’aigua clara,
i com que ningú va xerrar, ni sabien res de res, a darrera hora ens van deixar
estar, van desistir i no ens van maltractar. No van trobar res, ni es van dur res,
però sempre fa por: “Si m’enganxaran, quant temps em tindran; tenia el fill
de quatre anys, la dona, etc.”. De tant en tant venia a casa el fill de puta del
Criado, que només ho feia per fotre un ensurt a la dona. Després vaig assa-
bentar-me que comprava draps i feia negocis tèxtils. Als burgesos els arregla-
va els passaports. Tot sovint venia a cal Balsach perquè li venguessin alguna
cosa de deixalla. Cada vegada que hi venia em cridava l’avi o el Llorenç per
atendre’l. Sortia de cal Balsach i venia a casa –sabia que jo no hi seria– i tru-
cava: “Hola, qué, cómo está José; bueno, bueno, ¡que tenga cuidado, eh!”, i
fotia el camp. Ja sabia que havia espantat la dona. Era un feixista rematat.
Almenys ho va fer deu o dotze vegades.

El Ferran es va fer gran i a l’hora de portar-lo a l’escola no sabíem què fer.
No podíem portar-lo al Liceu Francès a Barcelona com els Sánchez. Jo havia
anat als Escolapius i no en tenia mal record, però no volia que un fill meu anés
a una escola religiosa. A mi em va costar molt treure’m de sobre l’educació
religiosa dels capellans. Aquí als pisos hi havia un mestre de l’“escuela nacio-
nal” del barri i a l’home li va caure en gràcia el Ferran. Els feia resar i deien
“Que así sea” i es veu que el Ferran deia “Que así SEAT”. Després vaig inten-
tar si podia anar a cal senyor Valls, on hi ha Nostra Llar; però estava ple.
Finalment vaig aconseguir que hi entrés als 6 anys. Va resultar que uns pares
anaven a Veneçuela a treballar i deixaven una plaça lliure. I així va poder anar
a cal Valls dels 6 anys fins al batxillerat. El senyor Valls era un home antifei-
xista que havia estat del POUM. 

Com que encara pensava que la salut de la Margarita podia perillar una
mica vaig intentar buscar un lloc a l’estiu per a ella i per al nano. Un company
de la fàbrica que estava malalt li va recomanar que anés al Pirineu. Em va
demanar per què no li deixava emportar-se el Ferran uns quants dies. Se’n va
anar al Pirineu, a la Coma, més amunt de Sant Llorenç de Morunys. Amb dos
o tres companys de la fàbrica el vam anar a veure i em vaig emportar el nano.
Després hi va anar la Margarita i el gestor Codina. El Ferran s’ho passava la
mar de bé i de seguida va fer amics. Poc després el Ferran no es trobava bé i
van haver de tornar. Un altre cop que hi vam pujar vam veure que a tocar de
la fonda hi havia una caseta; la dona que hi vivia tenia un fill com el Ferran.
Li vam demanar si tindria una habitació per al proper any. Resulta que ja
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n’havia llogat dues per a la família Codina. L’any següent encara vam anar a
ca la Pepeta. Després em van oferir un pis al torrent, a sobre d’una fusteria.
El fuster havia estat alcalde de la Coma. El vam tenir llogat fins que el Ferran
es va fer gran. En Joaquim Espanyol, un amic de la fàbrica, va comprar un
terreny i s’hi va fer una caseta. Un dia em va venir i em va dir que al costat
se’n venia un altre per comprar-lo a mitges. Hi vam anar i el vam comprar per
1.500 pessetes. Vaig demanar un préstec al Pere Gaspar, que tenia una botiga.
El Pere se’n va anar a l’Àfrica i em va dir que quan els tingués els donés a la
seva mare. Abans de tornar de l’Àfrica ja ho havia abonat. També anàvem a
casa dels Sánchez, a la vora de Vic. Al cap d’uns anys, vam parlar amb el
Joaquim Espanyol a veure què en fèiem del terreny. Nosaltres no hi anàvem
mai. “Feu-ne el que vulgueu”, va dir, “La meva part la dono al Ferran i tu fes
el que vulguis”. Jo també li vaig donar la meva al meu fill. El Ferran s’hi va
acabar fent una casa molt maca. La Margarita estava molt contenta. Hi anà-
vem cada dues setmanes i a l’estiu. A la Coma no ens coneixien com a Xinxó
sinó com a “pares del Ferran”.  
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9. Indicis d’esperança  

A principis dels anys seixanta se’ns va acudir muntar una granja. A l’inici
ens va anar bé, però al final ens vam arruïnar. Treballàvem molt criant pollets
i pollastres. Cada dia veníem pollastres i ous i a l’inici del cap de setmana
fèiem una matança de 100 pollastres i els anàvem a repartir. M’he passat mol-
tes nits dormint només tres hores. Per sort la meva constitució física era prou
bona per aguantar; ara potser m’està sortint tot. No he tingut mai massa son.
Si m’havia de passar la nit en vetlla, només que posés el cap sobre els braços
a la taula uns deu minuts ja estava desvetllat per tota la nit. Ho he d’explicar,
sinó semblaria que el Sabadell del franquisme era un oasi on tothom podia
viure bé. Des de l’any 1942, quan vaig tornar, fins al 1960 o 1962 va ser molt
fotut. La gent havia de fer moltes hores per poder menjar. Aquí i al casal,
carrer Santa Eulàlia, número 10, en total hi devia haver uns 1.600 pollastres.
L’any 1970 vaig ampliar la granja i vaig posar-hi més de quatre mil gallines.
Cada setmana arribarem a matar-ne fins a 400. Vaig llogar una nau al Rieral.
Els de can Ravés de Barcelona, que sempre m’havien venut el pinso, em van
vendre les gallines i em van enredar. Em van portar unes gallines que havien
estat malaltes, les van recuperar de qualsevol manera però no feien ous. Vaig
vendre les gallines per a carn i em vaig arruïnar ja que cada gallineta costava
180 pessetes i a preu de carn, 30.

Se’ns va plantejar el problema d’on havia de portar el Ferran per fer el bat-
xillerat. No hi havia cap institut a Sabadell, només els Escolapis. Vaig fer càl-
culs i em vaig decidir a inscriure’l al Liceu Francès. Al Liceu no hi havia reli-
gió i si una cosa era blanca, era blanca i si era negra era negra; allò sí que era
una escola laica. El van admetre després d’un examen d’ingrés. El senyor
Ribera em va dir que l’examen l’havia fet molt bé però que hi havia una pega:
“Hauria de saber francès i no en sap”. Li vaig dir que a Sabadell hi havia una
senyora d’origen francès, la senyora Maeso, i que l’apuntaria allà. Em va dir:
“No, res, ni ella ni els seus fills són sants de la meva devoció”. “No té ningú
a França on pugui anar?”. “Ho puc mirar”, vaig respondre. La policia em
tenia controlat i no em donava el passaport. Al final vam trobar una família a
França que ens va dir que sí. Al mes de juliol la meva dona va agafar el nano
amb el tren i va anar a França. Va anar al departament de Vaucluse en una ciu-
tat petiteta que es diu Vaison-La Romaine, molt maca, on hi ha unes ruïnes
romanes. Hi va estar fins al dia abans de l’examen de setembre. Aquests
amics que eren de Sabadell hi tenien una noia francesa que volia aprendre
espanyol. El meu fill li ensenyava espanyol i ella, francès. Una senyora que
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tenia una benzinera se’n va assabentar i li va dir: “Escolta, aquests senyors
faran el gasto i de francès no n’aprendrà; per què no me l’envies cada dia amb
el meu fill a la benzinera. Com que no sap parlar espanyol n’aprendrà més”.
Va ser una bona decisió. La meva dona el va anar a buscar ja que jo encara no
podia perquè no tenia passaport. Els vaig anar a esperar a l’estació i vam anar
parlant en francès. L’endemà al matí va anar a fer aquest examen. Al cap de
dos dies vaig trucar al senyor Ribera i em va dir que havia aprovat i que ja
podia començar. Era una despesa enorme i tant la dona com jo havíem de tre-
ballar tant com podíem, perquè el Liceu, el tren i el menjar eren una fortuna;
era més del que un obrer normal estava guanyant aquí. Amb la seva mare
vam prometre que treballaríem el que fes falta perquè sortís ben ensenyat.
Aquí no sabia on dur-lo i va anar al Liceu, que era la meva il·lusió. 

Després d’estar a França i del tracte que havíem tingut, sempre deia que no
hi tornaria i que si mai em perdia que no em busquin a França. Són coses que
dius i no saps per què. Per això no es pot dir mai d’aquesta aigua no en beuré.

L’any 1962 cobrava un bon sou i teníem la granja. Jo l’acompanyava a l’es-
tació i baixava a Gràcia. Primer va anar al Liceu Vell a Tusset. Quan el van fer
a Pedralbes ja era més gran i baixava a Sarrià. Volia que a l’escola no l’edu-
quessin amb idees franquistes i sobretot que no li diguessin que el Franco era
una bona persona. Quan ja eren més grandets, els deien que el règim de
Franco era una dictadura i que estava fent barbaritats. En una altra escola no
li ho haguessin dit. A Pedralbes, devia fer quart i cinquè de batxillerat, va suc-
ceir “la caputxinada”, i el Ferran va poder veure els que estaven tancats als
caputxins. Els pobres nanos els tiraven l’esmorzar o el que portaven. Allà va
viure un altre ambient, que és el que nosaltres volíem. No vaig voler mai que
l’ensenyessin a l’estil franquista. 

Al darrer curs, al PREU, el jesuïta García Nieto, que era amic del director,
els va donar lliçons i els va portar a barris. Van anar a Sant Ildefons a
Cornellà, llocs on hi havia massificació obrera, i els explicaven la realitat
humana del nostre país. El director, el senyor Ribera, només portava profes-
sors demòcrates.

Amb la família de l’Antonio Sánchez ens vam anar fent amics, sobretot pel
fet que el Ferran i el seu fill estudiessin junts al Liceu. Quan el Ferran estudia-
va tercer, en Sánchez i jo vam pensar que per agermanar els nostres fills i
donat que plegaven del Liceu el dissabte al migdia, un cap de setmana el
Ferran es quedava a casa d’ells i l’altre el seu fill venia a Sabadell. Als nanos
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els va fer gràcia. En Sánchez plantejava la possibilitat de deixar el negoci el
dia de demà als dos nanos, si estudiaven una carrera, amb un racó perquè si
el primer any fotien disbarats se’n poguessin sortir. 

Als seixanta notem un cert canvi que ve donat pel moviment econòmic.
Sembla que la gent no s’ho passa tan malament i comença a fer el passota.
Encara que siguin obrers pensen més a comprar-se un sis-cents que no pas
que els fills puguin aprendre a l’escola. Ho havíem d’anar combatent. No
entenc que un obrer no sigui capaç de lluitar perquè el seu fill tingui una bona
ensenyança i una bona sanitat. Això va ser la psicologia que va imposar el
franquisme, sobretot en aquells anys del “desarrollismo”. 

Al partit no hi feia tanta falta i passo a ser un més de la colla. Llavors el par-
tit a Sabadell ja tenia molta gent vàlida, especialment al PSU de l’exterior. 

Quan portava el Ferran a l’escola del senyor Valls l’any 1957 o 1958 vaig con-
nectar amb l’Isidre Creus –va ser el primer militant del PSU nou que vaig
conèixer–. El Valls, l’oncle de l’Isidre Creus, havia estat de jove un comunista
del BOC. Va ser de la colla que van muntar, abans de la guerra, una mena de
casal de formació al carrer de Coromines. El senyor Valls era molt amic del
Moixet i es relacionaven també amb un senyor de Sabadell, el Sastre, que vivia
a París. Va venir un parell de vegades a veure’ls i un cop els va portar malde-
caps; si es descuiden els enganxen a tots.

Amb l’Isidre em relacionava molt i ja sabia que era del Comitè Local de la
gent exterior, on hi havia també el Trives, el Zamoro, el Morante i el Morales,
que eren magnífics, i gent de Sabadell com l’Isidre, el Sapés, el Farrés, etc. De
tant en tant quedava amb l’Isidre Creus per parlar i fer-nos passar la mala llet.
Si podíem escoltàvem La Pirenaica i la BBC. Costava molt sintonitzar-la bé
perquè hi havia moltes interferències. El Saderra tenia un aparell de ràdio
més bo, i tot i així, no ho podies escoltar bé.

La nit de reis de 1970 donaven els premis Nadal. Seguia l’esdeveniment per
la ràdio. Van concedir el premi a la Teresa Pàmies pel llibre Testament a Praga.
La coneixia des que pel maig de 1937 la vaig veure a l’Hotel Colón de
Barcelona, seu de la JSU, quan els caps de setmana hi anava per buscar docu-
mentació, consignes, propaganda, etc. Algú em va dir que ara vivia a
Catalunya i vaig plantejar-me com connectar amb ella. Vaig telefonar a
Destino dient que estava interessat a saber-ne l’adreça i me la van donar. Un
dia vaig anar amb la Margarita a casa seva, li vaig dir que era de la JSU de
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Sabadell i va quedar molt parada i molt contenta. Poc temps després vaig
anar amb el llibre Testament a Praga perquè li dediqués a Ramon Gelis.
Normalment obria la porta el Sergi i deia: “Mare, aquell senyor de Sabadell”.
Devia ser l’any 1977 que vam anar a sopar a un restaurant prop de la
Conreria, la Teresa, el Gregori, la Margarita, el Gelis i jo. Em va donar la sen-
sació que coneixien el Gregori López Raimundo. Vam parlar molta estona de
Mèxic. Cada primer de maig els telefono i els desitjo un bon primer de maig.
És una tradició.

En acabar el batxillerat el Ferran, que tota la vida deia que volia fer quími-
ques, va dir que faria químiques i també físiques. Resulta que un professor de
física al final el va entabanar. Així doncs a l’hora de començar la carrera va dir
que les faria totes dues. El fill de l’Antonio va fer químiques i en comptes d’a-
nar a la Universitat va anar a l’Institut Químic de Sarrià. Era dels jesuïtes,
però era una bona escola. El primer any va anar bé en les dues carreres. El
segon any li costava més, la química no li agradava. Li vaig dir: “Mira Ferran,
fem una cosa: primer en fas una i després l’altra”. Va fer física i va deixar
córrer la química. Quan va acabar la carrera li vaig preguntar: “Què hem de
fer?”, i el meu fill em va dir que això de l’empresa del Sánchez no ho volia fer,
que la pintura no li interessava. 

Quan va haver de fer el servei militar, li va tocar Mallorca. Resulta que a la
Universitat havia conegut gent del partit i entre ells un capità de l’exèrcit que
estudiava físiques que es deia Julve. Li va donar adreces d’un militar de
Mallorca i li va aconsellar: ”Essent físic, demana un cos de molt poca gent,
perquè hi estaràs bé. Abans no marxis et donaré adreces de companys que et
puguin ajudar”. Va sol·licitar anar a la companyia de ràdio. Al capità Julve el
van detenir i el van tenir pres un mes i després el van enviar castigat a Galícia.
Suposo que era de la UMD. Un bon revolucionari aquell xicot. Dos companys
més de Sabadell també els va tocar allà i van llogar un pis. Feien classes i a la
tarda sortien a la ciutat. Quan es va acabar el campament al meu fill li van dir
que havia d’anar a Eivissa. Li va caure la moral per terra. Vam intentar per
tots els mitjans trobar una recomanació. Quan vaig saber que el meu fill havia
d’anar a Eivissa, el Pere Gallifa era mort. Vaig anar a veure la Júlia Xantrero i
vam parlar. Sabia que la Júlia i el Pere eren molt amics amb Josep Borja de
Moll. L’any anterior va ser finalista del Premi de les Lletres Catalanes, de
l’Òmnium Cultural; l’acte el van fer a Terrassa. Hi vaig anar amb la meva
dona i el vam saludar. Va ser un acte maco, perquè el Vallverdú del partit va
fer un discurset en el qual per tot arreu sortia progressisme. A la Júlia li vaig
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demanar l’adreça del Moll, perquè la Margarita estava desesperada. Vam
muntar un viatge de cap de setmana a Mallorca: vam arribar a Palma, vam
buscar un hotel i vam anar a veure el Moll amb el Ferran. La Margarita, que
havia nascut a Sóller, i s’hi va estar fins als sis o set anys, no recordava quasi
res excepte una família a qui la seva mare els cosia la roba. També els va anar
a veure. Es deien Sampol i era una família de pes. L’home era advocat; ens va
rebre i ens va dir: “Torni, que ho intentaré”. El Ferran va anar a parar a un cos
de transmissions de l’Estat Major, i el Moll els va donar adreces del poeta i
escriptor eivissenc Marian Gómez. Va resultar que era una destinació molt
bona. El meu fill no l’he vist mai vestit de soldat. Fent classes guanyava cèn-
tims; no li vaig haver de donar diners i encara en va arraconar alguns. 
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10. Cap a la llibertat

A partir dels anys setanta anava a veure el Saderra, el Moixet i les velles glò-
ries. El Saderra estava delicat, patia del cor i tot sovint s’havia d’internar tres
o quatre dies a la clínica Platón. Després es va millorar, però llavors no volia
prendre responsabilitats. Ens vèiem cada quinze dies i alguna vegada venia a
reunions del partit i discutíem una mica. Vaig tenir la santa paciència d’anar
a veure el Moixet durant quatre o cinc anys i estava cada vegada més interes-
sat a poder fer alguna cosa. A poc a poc s’anava engrescant i quan va veure
que es començaven a fer actes públics i sortíem a la llum, ell no va tenir incon-
venient a donar-se a conèixer públicament com a PSU, i em va dir: “Ara si
vols ja puc anar on vulguis”.

Feia d’enllaç per distribuir, quan sortia, entre els meus el Treball i el Mundo
Obrero. Me’ls portava el Pedro Martínez, un noi que potser era de Joventut
Comunista, que era germà del Pepe de la Planada. Vaig anar-hi incorporant
també en Josep Lassalle. Mai vaig perdre el contacte amb el Saderra; altres
com el Vicenç ja eren morts. Amb motiu del 40 aniversari vam fer una presen-
tació pública. Vaig col·laborar en el butlletí especial amb un article sobre el
Jaume Girabau i un altre sobre política local. Era el cap i bandera dels antics
de la JSU. El que em portava més temps era la feina d’enllaç dels companys
de l’antiga JSU quan venia el Gelis.

El Ramon Gelis va córrer pels fronts de Catalunya. Va anar a Madrid una
temporada, però no es van veure gaire amb el meu cunyat, que es va enxufar
a Madrid a la Llar del Combatent Català. Vaig coincidir amb ell perquè també
va anar a parar a Sant Cebrià, on vaig veure’l un parell de vegades; però ell
va sortir i el van fer anar cap a Amèrica, cap a Mèxic. Quan jo estava al
Barcarès, em va enviar una carta explicant-me el viatge. Més endavant vaig
rebre una altra carta, que no sé com va arribar perquè jo no estava al camp
sinó en una companyia de treball, on em deia que s’havia casat amb l’Estrella
Vila, una companya de Sabadell. L’Estrella va anar a Mèxic perquè el seu
germà, el Jaume Vila, que també era membre de la JSU i del Comitè Nacional,
se la va emportar ja que se n’havia anat amb ell a França. Les altres germanes
es van quedar a Sabadell. Després d’aquesta segona carta vaig perdre la rela-
ció. 

L’any 72 el Ramon Gelis va fer un viatge a Espanya, amb la filla gran. Tenia
a Sabadell la seva mare, que era molt gran. Un germà s’havia mort mentre era
a Mèxic. Va venir per veure si podia col·locar la seva mare en una residència,
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perquè no estés sola i la va deixar a les germanetes, al carrer de Sant Joan.
Buscava gent, no trobava ningú i va anar a passejar per la Rambla a veure si
coincidia amb algun conegut. No va trobar-ne cap i a més –havien passat
tants anys– que no li semblava que fos la Rambla de Sabadell. Algú li va
donar l’adreça de la meva germana, que era casada amb el Rodri gran. Aquest
havia estat molt amic amb el Gelis abans de la guerra, quan eren aprenents a
cal Ninet. Així doncs, la meva germana m’ho va dir, m’hi vaig interessar i
vaig anar a veure una cunyada seva, la Pilar Vila, que vivia a la Concòrdia,
que em va dir el dia que venia. Vaig tornar a recuperar la relació amb l’amic
Gelis. Per a mi va ser molt interessant i molt important. Era una gran perso-
na i molt intel·ligent. Ens vam escriure durant molt temps.

Al següent viatge, l’any següent, ja ens vam veure. No l’havia vist des del
camp de Sant Cebrià. Va fer sis o set viatges més fins que va morir l’any 1983.
S’hi estava entre vint i quaranta dies. Un any sí, un any no, venia i fèiem tres
o quatre trobades d’antics companys de la JSU. Organitzàvem sopars, al
carrer de Sant Pere, en un soterrani, al Petit Catalunya, a cal Sacs, a
l’Espanyol, a Can Font i a Sant Llorenç. Tots érem de la JSU i ens ho passàvem
bé. Ens reuníem 35 o 40 persones i una vegada a l’Espanyol érem quasi 50.
Xerràvem i el Gelis i jo fèiem algun discurset. Es mantenia el caliu, semblava
que ens tornàvem joves i volíem arreglar el món. No érem capaços de fer res,
però... Amb tots els de la JSU que van anar a Amèrica hi tenia relació, sobre-
tot a través del Gelis, especialment amb el Jaume Vila i el Núñez, que va venir
a Sabadell alguna vegada.

L’any 1972 el Codina em va gestionar el passaport i quan me’l van donar les
coses van ser diferents: anava a França a veure companys i amics i a visitar el
país. Quan passava la frontera dèiem: “Ja respirem!”. Vaig fer tots els viatges
que vaig poder i he de reconèixer que entre França i Espanya, malgrat tot, hi
ha gran diferència. Un dels viatges a França el vam fer amb els Gelis i vam
anar a veure el Sastre. El Gelis va fer la retirada fins a Figueres amb Francisco
Sánchez, el Sastre, un company de la JSU que havia estat responsable local. Es
van acomiadar i en arribar a la frontera no van tenir la sort de retrobar-se. El
Sánchez era sastre, una mica coix. Un cosí del Sánchez de Barcelona, que va
estar set o vuit anys a Montpeller després d’acabada la guerra, em va donar
l’adreça. Vam anar a Montpeller, el vam anar a veure i va quedar parat. El
Gelis i el Sastre no s’havien vist des de la retirada.

Cap al 71 o 72 ja es nota moviment. He anat veient gent del PSU a Can
Puiggener i a Torre-romeu. Veig que allà hi ha caliu, que hi ha gent que es
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mou, que es belluga i que el règim comença a trontollar. Un parell d’anys més
tard em van presentar l’Antonio González, que havia estat responsable del
partit a Sabadell. Vivia a la Creu de Barberà i després va ser cap de les briga-
des municipals. La primera vegada que vam connectar de forma semipública
amb el PSUC nacional va ser aquí a casa meva. Era l’any 1976 quan vam fer
una entrega de carnets. Érem molts, uns 28 o 30, i va venir el David Ros. La
relació era amb el Saderra, l’Isidre Creus i el Sapés. 

Amb el Saderra i el Moixet parlàvem i no acabàvem de veure clar això de la
reconciliació, que era la fal·lera més gran que tenien els del Comitè Local de
Sabadell. Jo encara no els coneixia, però vaig tenir una entrevista amb el Paco
Trives, i tot el seu interès era veure què pensàvem de la reconciliació. Vaig dir
una cosa que l’havia exposat sempre, que si ho fèiem ho havíem de fer bé. No
ens podien fer penedir del que havíem fet, es podia discutir; però no dir que
sí perquè ho deia el Carrillo. A més el que deia ara el Carrillo era el que havien
dit abans el Semprún i Claudín, que per aquesta raó van expulsar. Nosaltres
al partit no n’havíem parlat mai. Jo era partidari que sí que s’havia de fer la
reconciliació, malgrat que ens vingués molt a contracor. Evidentment quan
has patit tot el que et va fer patir el franquisme, costa molt dir: “Els perdono”.
No sé si és perdonar o potser sí que és perdonar, però no es pot oblidar mai
tot el que ens van fer passar. Això és molt seriós.

Es va fer una conferència local al seminari de Sentmenat l’any 1976 (la fàbri-
ca de capellans que havia tancat). Va aplegar-hi molta colla; va durar tot el dia
i va ser molt interessant i a més va venir el López Raimundo. Allà per prime-
ra vegada em vaig emportar alguns companys de tots aquests anys: el
Saderra, el Lassalle i el Moixet. Recordaré sempre una intervenció de la
Ramona Segués, que venia del camp cristià.

Vaig anar veient el Trives, el Pagès i altra gent. L’únic de la colla que va ser
al Comitè Local –encara no érem legals– vaig ser jo; potser després de la con-
ferència de Sabadell també a Sentmenat, cap al 76. Anava al Comitè Local tot
i que no m’havien escollit; hi era per l’article 29. Devien veure que era un
home d’experiència i que els podia donar consells. Al Comitè Local hi havia
l’Aguilar i el Conde, que va marxar a Barcelona. D’organització en va ser el
responsable una bona temporada el Pere Ros, que fins i tot el vam alliberar
cobrant uns cèntims. Amb el Pere Ros sempre hem estat grans amics i si algú
m’ha preocupat és ell. És una persona fantàstica i a més té moltes inquietuds
humanes i és capaç de fer favors a tothom. El Comitè Local es reunia a les
cases, normalment a cal David Ros. El responsable era el Celes –Celestino
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Sánchez–, amb qui em relacionava d’aquella manera. A mi em tenien respec-
te perquè sabia parlar de la història de Sabadell. Ens portàvem bé.

Feia coses com anar a veure el darrer alcalde franquista de Sabadell, el
Royo, perquè la policia ens donés permís per fer una manifestació per l’11 de
setembre, etc., o més endavant, quan quasi sortíem a la llum, i alguna vega-
da havia anat amb el Manel Pagès a reunions de l’Assemblea de Catalunya on
el delegat oficial era ell o bé el Trives. Feia coses més o menys esporàdiques.

Els de la Joventut Comunista de Catalunya de Sabadell, quan es van assa-
bentar que jo havia estat l’últim responsable de la JSU de Sabadell, es van sor-
prendre i volien saber-ne coses. Vaig anar un parell de vegades al local que
tenien al carrer de Sant Pau a explicar-los coses. Els de la Joventut Comunista
són persones que m’han apreciat molt i que estaven molt contents quan ens
veiem. Es va celebrar un míting a La Faràndula, que van muntar la gent de la
Joventut Comunista. Al final el van deixar fer i el local estava ple. Des de l’es-
cenari em van presentar com a l’últim secretari general de la JSU, cosa que em
va satisfer molt. Cal tenir en compte que poc després d’haver passat a França,
sempre havia dit que jo era fruit de la unificació. Jo era de la JSU, però que si
la unificació es trencava jo era sempre un jove comunista. A mi em feia anar
més cap a aquests nois joves que tots eren joves comunistes. Ja no eren de la
JSU com havíem estat abans.

L’any 1977 el Moixet va participar en un míting del partit al pavelló d’es-
ports. Em va fer cridar al Pere Vilargunté, un dels fundadors del Partit
Comunista a Sabadell abans del PSUC, per pujar a la tribuna d’oradors.
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11. La victòria a les eleccions municipals

L’Aguilar sempre m’havia apreciat i malgrat ser més sectari i ser menys
eurocomunista que jo doncs, sempre havíem tingut bones relacions. Ell també
era del barri de Can Puiggener. Alguna vegada en assemblees de gent del barri
ens trobàvem i discutíem. Hi va haver una temporada que es van ajuntar les
agrupacions de la Creu Alta, de Can Puiggener i de la Concòrdia. A les reu-
nions venia el Sergi Calvo, un xicot molt intel·ligent i molt maco, que durant
la campanya de les primeres eleccions ens va ajudar molt. Ens va ensenyar què
calia fer amb els interventors, què es podia fer i què no es podia fer. Una de les
tasques que vam fer des del Comitè Local va ser el “Pla d’urgències munici-
pal”. Havia de ser, de fet ho va acabar essent, el programa municipal que va
guanyar les primeres eleccions municipals. Hi va haver aportacions molt
serioses, per exemple el que més em va agradar va ser el pla que va aportar el
Josep M. Plans. Quan s’acostaven les eleccions municipals de 1979 calia discu-
tir quina candidatura fèiem i qui podia ser el futur alcalde. Al PSU local, ja
essent legals, es formaven grups i grupets entre els que hi tenien interès –jo no
n’hi vaig tenir mai– per tal de sortir a la llista electoral i qui podia ser l’alcal-
de. Hi va haver moltes reunions a cal Pere Ros i a casa del David Ros. Hi va
haver dues o tres conferències. En recordo una que ens van fer portar el dinar,
a l’escola Rius i Borrell de Via Alexandra, on vam estar tot el dia tancats. Vam
començar molt d’hora al matí i vam acabar molt tard al vespre. Allà ja comen-
çava a sortir el programa i els grupets que volien presentar candidat a alcalde. 

Quan ja érem legals hi havia lluites entre els més esquerranosos i els
“euros” –eurocomunistes–, i feia falta discutir molt. El grup dels euros era un
sector que no tenia gaires ganes d’anar a l’Ajuntament. Potser n’hi havia un
que sí: el Manel Pagès. Hi havia el grup dels que eren més d’esquerres: el Toni
Farrés, el Pepito i potser el Zamoro, i el grup dels més recalcitrants encapça-
lats pel Celes, que tenia interès i ganes de formar part de l’Ajuntament demo-
cràtic i de ser alcalde. N’estic gairebé segur. Jo volia ser objectiu i considera-
va que una persona que podia ser vàlida –havia fet la presentació en roda de
premsa del PSUC amb quinze o vint militants a la Mata– era el Pagès. No sé
si hauria estat gaire bon alcalde tot i que era molt amic meu. Per altra banda
hi havia el Toni, que havia demostrat que també podia ser capaç de ser bon
alcalde. Els més radicals del grup del Celes, que estaven a darrere d’ell, també
volien anar a l’Ajuntament. 

La conferència local de Via Alexandra va ser bastant clarificadora en aquest
aspecte. Al cap d’un parell de mesos encara es va clarificar més tot plegat en

JOSEP XINXÓ BONDIA114



un acte públic al mateix col·legi. Un dels que hi va participar va ser el Toni i
va fer una intervenció política magistral. En acabar l’acte, sortint anava amb
el David Ros i li vaig dir: “David, em sembla que ja tenim alcalde”. “Jo també
n’estic segur”, em va respondre. 

Hi va haver una altra conferència que es va fer en una escola dels Merinals,
que va ser tensa. Ja hi havia baralles entre uns i altres i per sort va venir el
Lucchetti per controlar-la. De primeres no vaig intervenir massa, després sí.
Allà ja hi havia les dues tendències: els que no volien el Pagès i que volien el
Toni i els que volien que en sortís un altre que no fos cap d’aquests dos. Vist
que no arribaven enlloc vaig intervenir-hi. Comptava amb l’avantatge que
tenia darrere uns quants euros que estaven al Comitè Local: el Jordi Ferrer, el
Pere Ros, etc. Vaig parlar d’una manera molt dura contra els que s’oposaven
al Toni, dient que si havien de dir una cosa cara al públic i a dins una altra,
que així no es podia anar enlloc. Si crèiem que nosaltres havíem de ser demò-
crates, si volíem que la reconciliació nacional havia de ser eficaç, no sempre
un partit obrer havia de ser dirigit per un obrer. Hi ha molts senyals en la his-
tòria, el mateix Lenin no havia estat mai un obrer. Vam aconseguir que el Toni
fos el cap de llista. No va sortir per gaires vots però entre el grup del Toni i
els euros es va acabar guanyant. El Moixet va anar a la llista i va sortir esco-
llit regidor.

Vull destacar un fet del dia de les eleccions. Al local del carrer de la Rosa hi
havia el Manel Pagès esperant els resultats. Estava content, però no deixava
de ser un rival que havien eliminat. Quan es va confirmar la victòria, el Toni
estava al Passeig i vaig aconseguir que el Manel Pagès l’anés a felicitar. El
Toni va estar content. En aquest cas el Manel Pagès no deixava de ser un per-
dedor.  

Un cop o dos per setmana anava a reunions de barri a controlar els comitès
o assemblees locals. Hi havia barris que el divendres i el dissabte a la nit feien
la reunió i hi anava a plantejar un tema o a donar informació política. Ho vaig
fer bastant temps. Un barri molt simpàtic i on anava molt sovint era el de la
Planada i també a Ca n’Oriac, Can Deu, la Concòrdia. A la Planada hi havia
el Pepe i l’Esteve Guerra, que era un antic militant. A casa seva a la Planada i
en ple franquisme hi tenia una escola on feia classes i també ensenyava polí-
tica i marxisme. Hi havia un nano, el fill petit de can Massagué, que el va fer
ingressar a la Joventut. El dia que va venir el Gregori a presentar el seu pri-
mer llibre, vam fer un sopar a l’hotel Verdi. Un dels que estava a la taula pre-
sidencial era l’Esteve Guerra i em va agradar molt que hi fos. 
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Cap a l’any 1980 em van escollir per al Comitè Comarcal. M’hi va enviar el
partit de Sabadell, encara que no hi volia anar perquè ja sabia qui hi havia.
Era gent amb qui no m’hi sentia gens bé. Cada divendres calia fer el reparti-
ment i passava els comptes de cada poble. Van fer una emissora comarcal que
va ser un fracàs ja que tampoc teníem massa diners. No sé si va ser millor
aquesta proposta que la que es va fer al cap d’un parell d’anys, de fer un diari
a través de Campo Vidal, que es va dir  La Veu de la Ciutat. Va durar mig any,
va costar un ull de la cara i al final va ser un fracàs. No vam aconseguir ven-
dre’n massa. En la vida política hi ha encerts i errors. En aquest cas, encara
que el Campo Vidal digués el contrari, va ser un error i va provocar molts
deutes; ho sé, perquè també em va tocar pagar. 

La majoria del Comitè Comarcal eren prosoviètics, com el Marià Pere, que
va ser el que es va carregar el partit al V Congrés. Li vaig dir al Celes que no
volia anar al Congrés perquè ja sabia el que passaria. El Celes em va dir:
“Farem aquestes propostes i ens carregarem el PSUC. Ho sento pel Gregori,
per tu i per la gent d’aquella època.” Entre els de la meva colla no hi havia
prosoviètics. Abans havia estat molt estalinista però en aquesta època ja no.
En aquells temps el que fèiem era correcte. Tot i que vam cometre errors, el
que no és correcte avui és continuar pensant com abans, que som “el partido
de la clase obrera”, quan avui els obrers són un 10% de la classe treballadora.
Quina és la gent jove que teníem al partit? Mestres, professors d’institut, gent
de banca, funcionaris públics, etc. Els prosoviètics deien que com que els
intel·lectuals no són obrers, els havíem de fotre una patada al cul: “Estos no
pueden ser comunistas”. Els plantejaments del sector obrerista només es
basen a ocupar el poder i fer passar pel tub a tothom; no pretenen transfor-
mar la societat i l’home davant dels plantejaments capitalistes.

Quan després del IV Congrés, de cara al V Congrés del PSUC, es va produir
tot l’embolic dels prosoviètics i companyia jo ja no estava d’acord amb aques-
tes qüestions i que em va doldre tant que me’n vaig mig separar. No estava
d’acord amb les teories que volien imposar uns i les que volien imposar els
altres. Més que res eren qüestions personals. El PSU es desfà per ànsies de
poder de tots, no tant de la cúpula oficial del PSU, com dels altres de mitja
categoria, el Marià Pere i l’Ardiaca (aquest sempre ha estat molt enredaire).
Ho van fer malament, no van ser capaços de fer entendre a la gent que haví-
em de continuar units i que valia la pena continuar lluitant. En una reunió al
barri de Can Puiggener, va venir el Sergi Calvo, poc abans del V Congrés. Li
vaig dir que aniria malament i em va dir que no pensava ser delegat perquè
sabia el que en sortiria d’allà: la trencadissa total.
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Vaig decidir canviar els meus horitzons. Després de 1979 el responsable de
la residència Albada era l’Antoni Pellicer. De primer s’estaven a l’edifici antic
però hi va haver símptomes de ruïna, motiu pel qual es van traslladar al nou
edifici, el que avui és l’hospital del Taulí. L’edifici estava construït però ningú
l’ocupava, fet pel qual el més lògic era traslladar els avis al nou edifici. La
meva dona, juntament amb altres dones, hi anaven a netejar. Un dels dies que
vaig anar a recollir la dona –encara no estava jubilat–, el Pellicer em va dema-
nar que l’ajudés. Es tractava de fer una campanya als mitjans de comunicació
per tal de donar a conèixer la situació de la residència Albada com a local mig
en ruïnes i la situació precària i de fam que passaven els residents. En aquells
moments hi havia forners que hi portaven pa gratuïtament. S’hi va afegir el
Josep Figueres i la Cèlia Garrolera. Vam fer una carta invitant sindicats i par-
tits. Va respondre el PSUC amb la col·laboració del Masllobet i l’Aguilar i al
final s’hi va afegir molta gent. Vam editar un manifest que deia “Salvem
l’Albada”. Es van fer molts projectes: festivals i actes de tot tipus. Vam anar a
veure tota mena d’entitats: entitats corals, orquestres, els de l’òpera, etc.
També vam anar a veure moltes escoles i totes ens van dir que hi col·labora-
rien. Les escoles van fer un concurs de dibuixos sobre el tema de la vellesa.
Un dels que ens va marcar més per a la campanya va ser un d’un nano de 9
anys d’una escola del carrer de la Salut: va dibuixar un banc públic amb un
avi assegut amb un bastó, i el títol deia “Els avis es mereixen més que això”.
La col·laboració va ser enorme. Una senyora que ensenyava a ballar a les
nenes del carrer de Regàs també va ajudar molt, tot i que ens va costar con-
vèncer-la ja que ens deia que ho feia per ajudar els avis però que no volia que
fos una cosa que es relacionés amb els comunistes. L’associació gitana de
Sabadell, dirigida per l’Heredia, que està a Convergència, també estava dis-
posada a col·laborar. Ens va dir que a l’Albada no hi veuríem mai cap avi gita-
no, perquè per als gitanos l’avi és el cap de la família. Ens va preguntar què
podien fer. Li vam dir que podien fer sessions de cant i de ball i, a més, van
fer una demostració de fer cistells. 

Cada vegada els organitzadors ens anàvem embalant més. Va arribar un
moment que vam dir a l’Ajuntament que o bé ens donaven diners o els avis
es moririen de gana. L’Ajuntament ens va donar 20 milions de més. Va estar
molt bé. L’Ajuntament estava construint, juntament amb la Conselleria de
Sanitat, l’Hospital del VII Centenari. La idea era traslladar provisionalment
l’Albada al nou hospital mentre no es constituïa el nou edifici. Vam fer molta
campanya per tal que la Generalitat destinés fons a aquest fi. Vam anar a les
ràdios i a la televisió. Tothom en parlava. Per tal d’aconseguir que tots els mit-

117LES JSUC DE SABADELL



jans de comunicació, diaris, ràdios, etc., se’n fessin ressò, vam anar el Pellicer
i jo al diari El País. La Montse Casals va omplir una pàgina sencera al diari.
A partir d’això els de TV3 van venir i tot es va anar disparant. Es va muntar
una reunió a través de ràdio Rubí, una taula rodona. Hi havia la Conselleria
de Sanitat, l’Ajuntament de Sabadell i els membres de la comissió de l’Albada
explicant el que estava passant. L’Albada cada vegada funcionava pitjor: no
hi havia diners, els avis les passaven magres i això no era just. Va durar dues
hores i en Comas, de la Conselleria, va baixar del burro. La ciutat va respon-
dre bé, vam recollir més de 15.000 signatures i vam preparar l’ambient per fer
una festa enorme on van venir cantants, orquestres, membres de la Guàrdia
Urbana i de la Creu Roja, etc. Als avis els vam fer una gran paella d’arròs del
quarter de la Guàrdia Civil i van estar molt contents. Al final vam anar a la
Conselleria de Sanitat a veure el senyor Laporte. Penso que potser hauria dit
que sí igualment, però va influir molt el fet que l’hospital que tenim avui i que
va ser l’Albada durant tres anys, l’havia fet construir ell mentre va ser rector
de la Universitat Autònoma ja que tenia la pretensió que fos l’hospital de la
UAB. Li va fer gràcia, però li va costar baixar del burro, perquè després de
portar-li les signatures, li vaig dir: “Miri senyor conseller, no sé el que voldrà
fer. Li diem que no tenim ni un duro més i que si no ens aproveu això, si no
ens ajudeu, demà mateix agafem tots els avis, els posem en autocars, els por-
tem a la plaça Sant Jaume i ja us espavilareu”. “Home, és molt fort”, em va
dir el conseller. “Home –vaig respondre jo–, el que és molt fort és que els tin-
guem morint de gana”. El cas és que es va aconseguir tot, l’hospital i tot ple-
gat. Durant el temps que va durar m’ho vaig passar molt bé, vaig aprendre
molt i va arribar un moment que semblava un tècnic en assistència social. Va
ser un orgull que un Ajuntament comunista de Sabadell aconseguís arreglar
aquest gran problema ciutadà. Hi vaig estar un parell d’anys fins que el tema
es va arreglar. 
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12. Epíleg

Va ser molt dura per al Moixet la mort de la dona, ja que un matí es va des-
pertar i tenia la seva dona morta al costat. Estava sol, anava a casa el fill a
dinar, va deixar el pis i se’n va anar a viure als Merinals. Llavors es va anar
posant malalt i el van operar a la Mútua; però no va anar bé, se li va compli-
car i va empitjorar. Estava sol a casa i va decidir anar a l’Albalda per estar més
ben atès. Hi va estar un any. Jo hi anava cada dia, alguns dies dos cops i tot.
La neboda hi anava cada dia i les cunyades també. Hi havia dies que em que-
dava fins que havia dinat ja que a vegades quan començava a dinar es fotia a
plorar. L’únic del PSUC que l’anava a veure era jo. Un dia el Ginés el va anar
a veure i va estar contentíssim. Un altre dia al vespre el va visitar el Manel
Larrosa, cap a les set. L’endemà estava molt content i m’ho va dir. Van estar
tres hores xerrant. Ningú més. Fins que va morir. Al cementiri l’Aguilar va fer
un discurs i després el Toni també va fer una mica de discurset. Sortint-ne
vaig atrapar el Toni, el vaig cridar i li vaig dir: “Estic content i agraït que
hàgiu vingut, però això que heu dit ara hauria estat millor que l’haguéssiu
anat a veure i li haguéssiu dit a ell.” 

Fa un parell d’anys vaig tenir la idea de fer un homenatge al Josep Moix. La
cosa podia consistir a inaugurar una placa al carrer que porta el seu nom que
digués:  “Alcalde de Sabadell, comunista...”. També vaig intentar organitzar
un acte sindical en què el López Bulla fes una xerrada sobre el sindicalisme i
sobre el que havia significat el Josep Moix als anys trenta. Vaig anar a veure
la família, la tieta Lola i la Diana, la filla. Tothom hi estava d’acord, però des-
prés tothom em va fallar. Ho volia fer perquè encara que no he estat un sin-
dicalista, sóc un moixista. Em feia il·lusió organitzar aquest homenatge en el
centenari. És l’únic sabadellenc il·lustre que hem tingut! Un obrer de Sabadell
que ha estat ministre, ministre! Ho vaig deixar estar.

Difícilment el lector d’aquest llibre podria entendre que jo sol hagués estat
capaç de fer totes les coses que he fet en tots els àmbits. Des de treballar, l’ac-
tivitat política, la vida familiar, etc. En aquest punt crec que és molt evident i
obligatori moralment de retre un homenatge a la meva companya, que durant
tota la meva vida m’ha ajudat en tots els terrenys i ha estat la meva musa
–com deia el Picasso–; sense ella m’hauria estat impossible fer el que he fet.

La Margarita era una persona tan oberta, tan amable, tan afectuosa que
s’omplia la casa de crios, de forasters i de tothom. Es feia un fart de treballar,
però se sentia molt orgullosa i no es va queixar mai. Tant ella com jo ho fèiem
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de bon cor. Venia molta gent a passar un parell o tres de dies. Sempre que li
vaig encomanar alguna tasca de la lluita política mai em va dir que no. Va
estar dotze anys amb Alzheimer. Al principi semblava una cosa lleu, manca
de memòria, alguna distracció; després va empitjorar i empitjorar i vaig haver
de prendre la decisió més terrible que he hagut de prendre mai en la meva
vida: internar-la en una residència. Ja no donava l’abast i no la podia ajudar.
Jo també estava una mica fomut: em van operar de les cervicals, i estava bas-
tant cascat i no vaig poder-la mantenir a casa. Abans de l’internament sempre
ho havíem fet tot de comú acord. 

Recordo especialment el primer míting del PSUC a Terrassa, en un pavelló que
estava tot ple. Va ser un acte emotiu; ella també estava emocionada. No se m’o-
blidarà mai quan es va cantar la Internacional amb el puny a l’aire. I al final de
la Internacional ens vam mirar, ens vam abraçar i ens vam fer un petó plorant
tots dos. Sempre serà la meva companya, encara que no estigui en aquest món.

Jo ja pensava que quan arribaria la democràcia seria això o pitjor que això.
Ja veia el que anaven a fer. Sóc de la poca gent que dins el partit no era parti-
dari de ser el bon noi i del pacte; no era partidari de la reconciliació, perquè era
impossible reconciliar-te amb els fatxes que fins fa poc manaven i que d’algu-
na manera han manat sempre. Penso que els franquistes haurien d’estar a la
presó. Era partidari de continuar lluitant, potser no hauríem aconseguit res
més però... Clandestinament en un moment o altre hi hauria hagut gent que
s’hauria anat movent, com? No ho sé, com ho havíem fet abans. No es pot con-
sentir que vingui el jutge Garzón, que foti un judici al Pinochet i que aquí tin-
guem el Serrano Súñer que fins fa quatre dies vivia a pan y cuchillo i ningú va
ser capaç de fotre’l a la presó. I si no el volien fotre a la presó, perquè era molt
gran, que almenys li haguessin fet un judici. Aquest senyor era un assassí! Era
la mà dreta que tenia el Franco. Tampoc no ha estat capaç d’anar a buscar el
Fraga, que, encara l’any 1978, matava gent. O qui diu el Fraga i el Serrano
Súñer diu altres sapastres que havien estat al Movimiento i que ens les havien
fet passar negres. No es tracta de tancar-los a la presó, però almenys que es
recordés que tots aquests eren uns feixistes. A mi no m’ho faran oblidar mai. I
qui diu aquests, diu els seus hereus, que són els que hem tingut manant fins fa
poc: el senyor Aznar i companyia, si és que se’n pot dir senyor a aquest home.

A Sabadell també hi havia molt franquista, i deixant a banda el Marcet, que
era cabró però d’una certa manera, encara n’hi ha alguns. La gent no creu en
l’actual democràcia perquè tampoc han vist que hi hagi un canvi real, ni que
es puguin fer coses. Teníem la il·lusió que les nostres idees arribessin a triom-
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far: la idea comunista del canvi social. Només demano el canvi social que
tenien els obrers i el poble de Sabadell quan la guerra. 

Em va emocionar molt el dia de la tornada del Tarradellas a Barcelona. I
això que tots cridàvem “Benet president”. Quan guanya el PSUC a les prime-
res eleccions democràtiques per una banda em fa il·lusió i per altra banda no.
Em fa il·lusió perquè penso que es va acabar la guerra amb un alcalde comu-
nista i ara començarem la democràcia amb un alcalde comunista. Però per
altra banda jo sabia que no es podria fer gran cosa perquè estàvem lligats pels
pactes a què ens havíem compromès. Per a mi les eleccions democràtiques
eren molt poca cosa. Em va fer il·lusió que el Toni fos alcalde, però a mi la
il·lusió ja m’havia passat. El que em feia il·lusió era poder guanyar les prime-
res eleccions de 1977. I amb això ja em donava per satisfet. Però van fer molts
disbarats. Vaig estar content però no n’hi ha prou. Políticament ni la ciutat ni
l’Ajuntament ha fet el canvi que hauria d’haver fet. Em pensava que hauria
fet més coses: per exemple amb la qüestió de l’ensenyament; van fer escoles
però mai han influït en l’educació. 

Tampoc vaig estar gens d’acord en la manera de treballar del PSUC. Jo em
vaig separar del PSUC l’any 1981 perquè no era prosoviètic i ja sabia el que
eren: uns fanàtics a més no poder i que no sabien el que es manegaven. Vaig
passar un any al Comitè Comarcal amb tota aquella colla, que déu n’hi do.
Quan tenia 16 o 17 anys el model soviètic encara era raonable; després no va
ser bo. Una de les coses que jo pensava era que el model soviètic, a part de
canviar la manera de viure i la societat, canviaria la manera de ser de la per-
sona. Que també canviaria l’home i això no es va aconseguir. Al contrari, això
és el que em va decebre. És difícil saber com es canvia a les persones, però
segurament es fa a través dels estudis i del bon ambient entre la gent. I que
els governants i els caps dels partits ajudin que la gent s’entengui entre si. 

Per a mi va ser dur deixar el PSU perquè tota la vida me l’havia passat llui-
tant, però al final foto el camp. L’únic lligam que tinc amb el PSUC és que
encara estic subscrit a Nous Horitzons i para de comptar. Tinc algun amic o
company a Barcelona i algun dia truco al López Raimundo o a la Teresa
Pàmies, amb qui encara continuem essent amics.

No sóc prosoviètic, encara menys socialdemòcrata; em considero un comu-
nista ortodox. Uns quants del POUM són com els prosoviètics, en lloc d’estali-
nistes són trotskistes, i uns quants són socialdemòcrates del més burgès que et
puguis trobar. Ara bé, com a persones, els del POUM eren gent immillorable. 
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L’enfonsada dels Països de l’Est em sap molt greu, però no ho puc enten-
dre, o potser no ho vull entendre. És una patacada grossa. Totes les idees que
els comunistes podíem tenir a la Unió Soviètica se’n van anar en orris, no
només per l’Stalin sinó per la gent que va venir darrere. Llavors et preguntes:
la gent que ha estat lluitant i patint, ara què? Què hem de fer? 

Per a mi el millor model era “titista”, el Tito. Era el que més o menys anava
pel bon camí. Iugoslàvia va acabar malament perquè el Tito va morir i ha
hagut interessos nord-americans i alemanys, per fer-los la punyeta. De la
mateixa manera que van fotre a parir la Unió Soviètica, ho van fer a
Iugoslàvia. Quan veia totes aquestes coses pensava que potser havia perdut
el temps. Jo que vaig deixar de ser catòlic per no combregar amb rodes de
molí i després me n’he empassades deu de més grosses. També es tenen
decepcions a la vida.

D’alguna manera la nostra lluita haurà estat útil, espero que algunes llavors
hagin quedat; però no estic massa segur que la lluita hagi valgut la pena. Per
a la majoria de gent de la meva època que vam estar lluitant, sí que ha valgut
la pena. Si ara parles amb ells encara té sentit, el que passa és que quasi no
queda ningú. La gent jove no hi ha manera que espavili. La manifestació con-
tra la cimera o contra la guerra són les úniques coses que et reforcen de tant
en tant.
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Joventut Socialista Unificada
Comitè de Barcelona
Secretaria General d’Organització1

Barcelona, 10 d’octubre de 1937

A Josep Gallifa i Muntaner, Josep Rodriguez Vilardell, Florinda Llobet Creus,
Ramon Gelis Iglesias, Júlia Xantrero Penalva i Sanietxca Gassó i Batallé.
Sabadell

Estimats amics:

Només en cas que trobi la mort abans de tornar-vos a veure, servirà aques-
ta carta per als fins que m’impulsen a escriure-la. Sé de vosaltres que m’apre-
cieu i no ignoro sabreu comprendre el significat d’aquestes ratlles i tindreu la
suficient paciència per llegir-les.

Si no tornés, només una cosa us puc deixar, el meu pensament, pensament
que tantes vegades us he explicat d’una manera o altra i pensament pel qual
estic sincerament disposat a fer el més gran dels sacrificis que els homes
podem fer, perdre el que més estimem: la vida.

Quan el 2 d’agost de l’any passat vaig marxar per primera vegada cap al
Front, també vaig començar una carta que no vaig tenir temps d’acabar, diri-
gida a tres amics amb la intenció de, amb unes ratlles, exposar-los els ideals
que feia temps ja m’havien impulsat a lluitar contra tot i tothom per a la seva
realització. Ara al cap d’un any i mesos de guerra, podré afegir a allò una
sèrie d’ensenyances que aquests temps ens han donat.

Què ha guiat la meva actuació, encertada o equivocada, durant els quatre
anys i mig que milito en organitzacions obreres? Senzillament el meu anhel

1 Carta de Pere Gallifa als seus amics. AHS: Arxiu Andreu Castells.



d’acabar amb les injustícies que jo quan, als 12 o 13 anys, vaig sortir de l’es-
cola vaig començar a veure que hi havien, la injustícia de que uns ho tingues-
sin tot a costa d’altres que no tenien res. Ja veieu si n’és de senzill el meu ideal.
Vull que això s’acabi, vull que al món només hi hagi homes i dones que tre-
ballin i rebin la justa recompensa del treball, un viure digne i alegre. La injus-
tícia que passa avui amb els homes també a través de la història passa amb
els pobles; per això vull amb tot el meu cor que Catalunya es redreci i sigui el
que els catalans, amb els nostres anhels, costums i sentiments, vulguem que
sigui, i és una Catalunya feliç, casal acollidor de tots els pàries de la terra i que
ajudi a tots els pobles esclaus a conquerir també la seva llibertat.

Després del 19 de juliol, han passat moltes coses, que podem classificar
principalment en cinc aspectes. Uns que amb bona intenció han anat massa
enllà, han anat fins a extrems que nosaltres desconeixíem completament i
han fracassat; altres que han fet el mateix però amb mala intenció; altres que
plens de bona fe també han frenat l’impuls revolucionari dels oprimits; altres
que han fet el mateix amb mala fe, i finalment altres que s’han esforçat llui-
tant contra tots aquests equivocats i traïdors, i que moltes vegades han estat
atacats per tots plegats. D’aquests últims em considero jo. Avui al marxar
veig llastimosament que encara queden moltes coses que el 19 de juliol deu-
rien haver desaparegut per sempre més; veig que subsisteixen errors que
més que afavorir-nos ens perjudiquen. Però com sempre tinc una confiança
il·limitada que a la fi el meu ideal contra tots els entrebancs s’obrirà pas i
triomfarà totalment.

Per això avui, cregueu-ho amics, marxo ple d’optimisme. Optimisme que
reneix en mi després de totes les contrarietats i tots els contratemps, després de
tots els desenganys. Us explicaré més clarament per què tinc aquesta confiança.

Us deia que passen encara avui moltes coses que el 19 de juliol haurien
d’haver desaparegut. Jo rebo avui encara les conseqüències d’aquestes injús-
ticies. Jo avui encara he de marxar amb l’ignomínia d’estar a les ordres d’una
sèrie d’elements que no han lluitat com jo, i que com jo no tenen ganes que
triomfin els obrers. Elements que, si poguessin foren amb els feixistes, avui
estan per sobre meu, en l’Exèrcit del Poble. Elements vinguts a darrere les
Joventuts Socialistes Unificades assoleixen la més alta representació d’aques-
ta organització per la qual tants sacrificis he fet; però a pesar de tot sóc com-
pletament optimista. Tinc l’optimisme basat en la realitat que guia sempre el
meu mestre Tomàs Meabe.
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Meabe veia sempre en el desenvolupament de la vida solucions. Jo, quan
aquesta tarda estava en un cafè de Barcelona prenent una cervesa, i reflexio-
nant el que us dic en el meu pàrraf anterior, he vist una colla de vells que esta-
ven discutint, com a vells de debò, és a dir, tontament la política. I per entre-
mig d’ells he vist que avançava majestuós, sense aguantar-se dret del tot
quasi bé, un nen, petit petit i ros, que avançant amunt amunt, els ha deixat
enrere. L’exemple d’aquell nen ha omplert d’alegria el meu cor, encara que
joves, vius o morts, els que hem sigut revolucionaris, avançarem contra els
imbècils que no comprenen els nostres anhels i els deixarem enrere.

No crec que hagi d’ésser gaire més extens; si llegiu amb atenció aquesta
carta i reflexioneu bé en cada un dels seus pàrrafs, no us diré pas que apren-
dreu moltes coses noves, perquè quasi bé que tot el que us dic ja ho sabeu.
Però sí que trobareu justificat el meu sacrifici, i sí que veureu en la meva
actuació, a pesar de totes les equivocacions que he tingut, un camí recte i
segur, que ens portarà a la meta que vosaltres tant com jo anheleu.

El Gallifa no té res més a dir-vos, sap qui sou i té plena confiança en vosal-
tres. Té plena confiança que el seu sacrifici no serà inútil, no serà estèril. Sap
que els millors amics seus que deixa a Sabadell sabran seguir el seu camí i
sabran arribar a aquella meta a què jo no he pogut arribar.

I que lluiteu per una millor vida per la humanitat, tenint l’esperit sempre
jove encara que els vostres cabells es tornin blancs. Serà el millor record que
podreu fer del vostre amic caigut, serà la millor satisfacció que el meu cos,
descompost ja pel temps, rebrà encara dels bons amics que al marxar deixo a
Sabadell.

Avant sempre. 10.X.1937
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Jaime Girabau, Manuel Asarta, Francisco Barreiro, Eladio Rodríguez.

CARTA AL PARTIDO Y AL PUEBLO ESPAÑOL.2

DENTRO de pocas horas, la pandilla francofalangista habrá cometido en
nuestros cuerpos un nuevo asesinato. Unos minutos más y nuestros nombres
se sumarán a los de la legión de antifascistas, de españoles honrados, que han
caído bajo el plomo de los esbirros nazi-franquistas.

Caemos orgullosamente en nuestro puesto de combate, como caen los
valientes soldados del Ejército Rojo, vanguardia de la lucha por la liberación
de la Humanidad del azote fascista. Caemos con la seguridad absoluta de que
la causa sagrada que encabeza la U.R.S.S., con Inglaterra, EE. UU. de
América, China y de todos los pueblos oprimidos, ha de triunfar inexorable-
mente. Y caemos como luchadores de esa misma causa que, en el suelo de
nuestro amado pueblo, pagan el inevitable tributo de sangre a la victoria.
“causa del pueblo español es la causa de toda la Humanidad avanzada y pro-
gresiva”, dijo –con motivo de nuestra guerra de liberación– el genial conduc-
tor de pueblos, camarada Stalin. Hoy que el pueblo soviético es el valladar
más potente que se opone a la dominación de los pueblos por el hitlerismo,
nosotros, combatientes españoles, afirmamos que nuestro asesinato es un epi-
sodio más de la lucha de toda la humanidad avanzada y progresiva por la
defensa de la U.R.S.S., por la liberación de los pueblos que gimen bajo la inva-
sión hitleriana y por el aniquilamiento del franquismo en nuestra Patria.

El tributo de nuestras vidas y las de todos los españoles que nos ha precedi-
do en el sacrificio no debe, no puede, quedar estéril. Tiene que ser a la vez un
estímulo y una lección para los que quedais. Un estímulo para luchar valien-
temente, sin desfallecimiento; para participar activamente en el gran combate
de los pueblos contra la bestia fascista. Una lección que nos sirva para agru-
par a todos los españoles honrados que quieran ver libre de la dominación
nazi a nuestro pueblo, a todos los auténticos patriotas que quieran derrocar a
Franco, Serrano Súñer y a toda su pandilla de asesinos; a todos los hombres
que sientan las torturas del hambre terrible a que está condenado el país; a
todos los amantes de nuestro pueblo que no quieren ver a España unida al
yugo hitleriano y arrastrada a la guerra al servicio del Eje; a todas las perso-
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nas de sentimientos humanos que ansían ver terminada la orgía de sangre que
desde hace tres años está anulando las mejores fuerzas del pueblo español.

Agrupar a todos los españoles honrados de la U.N.A. (Unión Nacional
Antifranquista); esa es la lección que debeis extraer de la unidad que en la
fosa común hacen, por imperativo de Falange y de Franco, los luchadores de
todas las tendencias.

El proletariado, que ha pagado y está pagando el más exorbitante tributo de
sangre a la ferocidad nazi-falangista, tiene que ser, por su propia unidad den-
tro de la U.N.A., el factor de mejor garantía en la lucha. Sólo la unidad de la
clase obrera puede garantizar que el combate contra el franquismo será lleva-
do hasta el fin sin vacilaciones de ningún orden. Comunistas, anarquistas y
socialistas, estrechamente unidos entre sí, junto a los republicanos y con todos
los españoles que estén dispuestos a lucha contra Franco, Serrano Suñer y
todos los asesinos de la Falange, tienen, por imperativo histórico del momen-
to, que encuadrarse en la U.N.A.

Nosotros, queridos camaradas, en el umbral de la muerte, nos marchamos
orgullosos de haber cumplido los deberes que nos ha impuesto nuestro
Partido, ordenándonos venir a reforzar la lucha y la unidad del pueblo espa-
ñol. Nos vamos cuando se perfilan los contornos de la unidad de la clase
obrera y de todos los españoles honrados; os abandonamos con la alegría de
ver que, dentro de las cárceles, presidios y campos de concentración, comu-
nistas, anarquistas y socialistas discuten, serena y cordialmente, los proble-
mas de la unidad; con la admiración que nos producen los abnegados com-
batientes de la calle que, en condiciones inauditas, laboran unidos, sin desfa-
llecimientos, por el derrocamiento del franquismo; con el ejemplo de los que
os han precedido, confundiendo las estrofas de “La Internacional” y “Los
hijos del pueblo”.

Queremos insistir en los pocos instantes de vida que nos quedan. El enemi-
go es muy fuerte todavía. Huid de los optimismos infundados que sólo con-
ducen a castrar el ánimo. Contra él, cada uno de nosotros no podemos nada
o podemos muy poco. Sólo el conjunto de los pueblos en el plano internacio-
nal y la unidad de todos los españoles en plano nacional, dará al traste con el
hitlerismo. Posponed, pues, todo lo que pueda desuniros, que son pequeñas
miserias, y anteponed lo que pueda uniros.

La tarea de los comunistas hoy es el ser los más abnegados combatientes y
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los más ardientes partidarios de la U.N.A.; luchar a la cabeza de todo nuestro
pueblo, codo a codo con todos los españoles dignos, como un cuerpo del
Ejército más, que encabezado por el Ejército Rojo, que dirige y manda el gran
estratega Stalin, liberará a toda la Humanidad de la terrible plaga fascista. Y
no olvideis; los que como nosotros caigan en la lucha, son las bajas inevitables
de todo combate. No puede sorprenderos ni atemorizaros. El objetivo es
triunfar y éste ha costado siempre vidas generosas.

Caemos cara al enemigo, con la gallardía revolucionaria de nuestro GRAN
PARTIDO COMUNISTA, y “La Internacional” vibrará en nuestros labios
hasta que el plomo falangista siegue nuestras vidas.

¡Viva la lucha unida de todos los pueblos contra el hitlerismo!

¡Viva la Unión Soviética y su sabio jefe Stalin!

¡Viva el Ejército Rojo y sus aliados!

¡Viva la Unión Nacional Antifranquista!

¡Viva la Internacional Comunista y su timonel Dimitrov!

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA!

ISODORO DIÉGUEZ, JESÚS LARRAÑAGA, JAIME GIRABAU, MANUEL
ASARTA, FRANCISCO BARREIRO, ELADIO RODRÍGUEZ.

Cárcel de Porlier, a 19 de enero de 1942
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Mèxic D.F., 30 d’abril de 1982

Josep Xinxó i família; molta salut us desitgem tal com la nostra és també
molt bona.

Mira el que són les coses: avui fa justament un any que estava amb vosal-
tres a Sabadell i junt amb tu vàrem veure aquell “desfile” del 1r. de Maig a
Sabadell i que tanta i tanta decepció em va causar en veure aquelles tres o
quatre-centes persones que més que una manisfestació del 1r. de Maig sem-
blava un trist enterrament. Desitjaria que les coses haguessin millorat. Crec
que és el contrari. Encara que amb poques informacions i fins i tot potser
deformades, estic assabentat de la fundació d’un nou P.C. de C., encapçalat
pel Pere Ardiaca i altres esquerranosos prosoviètics que tu en deies. Tot ple-
gat m’ha fet molta ràbia, que gent tan provada en cinquanta mil combats a
darrera hora de la seva vida es dobleguin. Una divisió tan greu com aquesta
crec que sols pot servir per cobrir o emplenar desitjos particulars de poder
figurar en llocs de direcció, malgrat que aquesta postura representi un notori
retrocés en la lluita diària per obrir camí vers la finalitat més gran, que és la
instauració del Socialisme. En fi, una verdadera pena. Avui m’han arribat dos
Treball i en aquest festiu fi de setmana me’l passaré empassant-me el que allí
hi ha escrit, encara que García Lago sempre que pot em té al “corrent”.

I no trobis estrany aquest encomillat final; amb ell vull representar que no
sé pas fins a quin punt el PSUC n’és responsable directament o indirectament
que les coses estiguin com estan. El Guti i López Raimundo estan on estaven
i on Carrillo volia que estiguessin. Sembla segons les escasses notícies que
tinc que tot ha sigut fet amb tota legalitat democràtica; però per sorpresa
meva fa poc m’entero de la dimissió de Paco Frutos, el que de fet m’ha posat
en un mar de confusió. Mira Xinxó, no volia parlar de política, i fixa’t fins on
he arribat. Ja així que millor plego, no sense dir-te que vareig escoltar els teus
cassets, tant els vells com els d’ara. No faré comentaris, em domina el cansan-
ci i la mala milk.

Em sembla que en la teva darrera carta em demanaves unes fotos per a la
Rosario Pascual i la Rita Casajuana. Ara te les envio, no sé si ho hauré ende-
vinat. Si no són aquestes m’ho dius i ja t’enviaré les que calguin. Quan vegis
la Rosario Pascual, a part de donar-li molts records, també li dius que per més
que he buscat per casa no he trobat unes velles fotos en què estic segur que
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ella hi estava i que les hi volia enviar. Per més que he remenat no les he tro-
bat; a la millor un dia sense buscar-les sortiran. Trobaràs també un bon gra-
pat de fotos, unes d’elles són del 1r. de Maig de 1936 (ensenya-les a la Rosario
Pascual), fetes a Pins del Vallès amb motiu de la 1ra. Concentració de la recent
fundada J.S.U. de C. Les altres són del Front d’Aragó justament a Tardienta,
entre Sta. Quitéria i Almudévar. Entre elles hi veureu l’inoblidable CAMA-
RADA “LECIO” (Indaleci Bacós), mort al front d’Aragó, i cada vegada que
miro aquestes i altres fotos, no ho puc evitar: se m’omplen els ulls d’aigua. He
fet anotació darrere d’algunes fotos. Pots fer d’elles el que vulguis; aquells
joves comunistes, l’Andreu Segura, l’Isidre i no sé qui més pot ser, també els
agradarà veure-les.

Llàstima que no es puguin fer millor però els clixés són ja tan vells i mal-
tractats que almenys jo amb el meu equip no les puc fer millor. La setmana
que ve t’enviaré un altre lot de fotos també d’aquell temps. D’aquestes no en
tenia clixés; així que simplement he reproduït de les fotos originals. El resul-
tat si no és molt bo és, però, presentable, i després d’aquest lot encara te n’en-
viaré un altre fet dels clixés que em va regalar l’amic Pi i te n’enduràs alguna
sorpresa quan les vegis.

Vareig fer a l’Orfeó Català de Mèxic una exposició de fotografies meves.
Estic content perquè va resultar força bé, molta gent el dia de la inauguració
i bons comentaris. T’envio la invitació i dos retalls de periòdic.

A l’amic Mampel li he enviat unes fotos grans, dues; són perquè te les donin
a tu. Una està feta camí de la Seu; es veu el poble de Bellver i la serra del Cadí
i penso que a l’altra banda de la Serra hi ha Cal Ferran. L’altra foto és de
Cadaqués i la vàrem fer amb vosaltres l’any 74. Ja no cap res més que dir-vos
el molt que us recordo i aprecio.

Gelis

JOSEP XINXÓ BONDIA132



Estrella Vila,  vídua de Gelis

29 de desembre de 1984

Amic Xinxó:

Josep, t’escric per donar-te la mala notícia de la mort d’en Ramon. Es va
morir el dia 24. Després de sopar a casa del nostre fill es trobà malament, va
anar al bany, vam sentir un cop, vam obrir com vam poder i ja estava a terra.
El vàrem treure; va venir el metge, i no es va poder fer res. Va ésser un infart
massiu. Estava ja molt malament. L’any que ve haguéssim vingut a Espanya
tots dos.

Per nosaltres no us preocupeu. Ens ha deixat molt bé, i tot arreglat. Per la
meva part tinc uns fills meravellosos, els quals estan desfets. La Nuri, amb 20
anys, encara li farà falta; treballa a la papereria, ajudava el seu pare.

Et demano el favor que ho facis saber a tots els companys, el Sastre, el
Mampel. Jo no voldria ometre a ningú.

Ja sabeu que a Mèxic queden uns amics, per al que pugueu necessitar.

Un feliç any nou.

Una abraçada a tots.
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12.- L'anomenat “grup de la joventut”. A dalt: Indaleci Bacós (Lecio) i
       Joan Rull. A baix: Josep Farrés,  Ramon Gelis i Massanes.  Inscripció
       darrere de la fotografia: “Lecio i Massanes morts en combat.
       Front d'Aragó, 1936”.

13.- Soldats al front d'Aragó, 1936.



6.- Francesca Bondia i Magina Xinxó Bondia.
11.- Soldats de la centúria Serafí Espinós organitzada per les  JSUC de Sabadell.
       Front d'Aragó, 1936.

10.- Soldats de la centúria Serafí  Espinós organitzada per les JSUC de Sabadell.
       Front d'Aragó, 1936.



7.- Margarita Muro.

8.- Militants sabadellencs al vaixell de tornada de Mallorca, 1936.

9.- Front d'Aragó, 1936.



20.- Mercè Llobet, militant de la JSU. Font de la Riera.
40.- Garrosset, Capella, Ramon Serra, Ramon Gelis, (...),  (...), Francesc Sánchez, Antonell,  (...),
      (...).  Ajupit: (...). Militants de la JSU de Sabadell.  Sant Feliu del Racó,  1936.



21.- Roselló. Militant de la JSU de Sabadell.
39.- Noies de la JSU de Sabadell, amb motiu de la primera concentració de la recent fundada
       JSUC a Pins del  Vallès. 1r. de Maig de 1936.

38.- Militants de la JSU de Sabadell amb motiu de la primera concentració de la
       recent fundada JSUC a Pins del Vallès. 1r. de Maig de 1936.



22.- Ramon Gelis. Inscripció darrere de la fotografia:
       “Recent arribat a la ciutat de Mèxic. Quina cara de bon xai”.37.- Pere Gallifa i Francesc Sánchez, el Sastre. Pati del local del carrer de l'Escola Industrial, 1937.



23.- Ramon Gelis. Casal  Carles Marx, local de la JSU.  Cal Llonch, carrer de l'Escola Industrial,
       número 18. Sabadell, 1937.

24.- Carnet de Ramon Gelis de la JSU. 1 d'agost de 1936.   36.- Militants de la JSU de Sabadell al  Casal Carles Marx. Sabadell,  1936.

35.- Francesc Sánchez, el  Sastre. Casal Carles Marx, local de la JSU. Eixida de cal Llonch,
       carrer de l'Escola Industrial, número 18. Sabadell, 1937. 



25.- Ramon Gelis, 1936.

34.- Manuel Giménez el  Primo, Ramon Gelis, Josep Pi,
       Isabel Massip i Esperança Pardo. Militants de la JSU.
       Local de la JSU al carrer de l'Escola Industrial. Sabadell, 1937.

33.- Jaume Girabau. Quart per l'esquerra. Mallorca, 1936.



26.- Josep Domènech, militant de la JSU de Sabadell, mort al front d'Aragó. 32.- Ramon Gelis i  Ramon Bella petit al  Casal Carles Marx. Sabadell,  1936.

31.- Militants de la JSU i dels pioners.  Casal Pere Quart, 1936.



27.- Serafí Mampel.
30.- Salvador Riera, militant de la JSU i  exiliat a França. Va ser membre del maquis, va
       tornar a Sabadell i  es va incorporar a la resistència. 



28.- Pere Gallifa.
29.- Josep Sampere. De la JSU i secretari general del Socor Roig Internacional.
       Mort al front d'Aragó. 



42.- Carrer de la Indústria, al pati de la Cooperativa d'Obrers Ebenistes. Primer a l'esquerra
       a dalt, Coloma, que va morir a Mauthausen.  A baix a l'esquerra, Josep Xinxó,  1937.

41.- A dalt: Josep Rodríguez Vilardell, Francesc Sánchez,  Manuel Giménez, Sánchez.
       A baix: (...).  Sabadell, maig de 1936.  

62.- Josep Xinxó i  Margarita Muro, 1947.



43.- Conferència de vegueria de les JSU a Badalona (1937). Drets: Paco Llobet, (...),
       Josep Gassó, Consol Ripoll,  Josep Capella, Joan Rull,  Mercè Llobet, Rodríguez Escorsell
       Rodri segon, Molet, Ramon Gelis, Joan  Mateu. Asseguts: Josep Rodríguez Vilardell Rodri
       primer, Pere Gallifa, Júlia Xantrero, Jordi Balada i Josep Gallifa.

61.- Júlia Xantrero amb la seva filla Nuri, 1945-46.



44.- Mercè Llobet, Àngela Sánchez,  Florinda Llobet, Isabel Sánchez, (...) Militants de la JSU.
       Font de la Riera, 1937-1938.60.- Pere Gallifa i Júlia  Xantrero.



45.- Militants de la JSU. Font de la Riera, 1937-1938.

46.- A dalt: Ramona Torregrossa, Consol Ripoll, Júlia Xantrero.
       A baix: Germanes Cabrejas. Militants de la JSU. Font de la
       Riera, 1937-1938. 59.- Josep Xinxó i  Pere Gallifa. Ca n'Oriac, Sabadell. 1943.



48.- Ramon Serra, (...)  Ramona Torregrossa, Cabrejas,
       Antonell, Callejas, Mercè Ripoll, Florinda Llobet.
       Excursió al riu Ripoll.  Militants de Sabadell de la JSU, 1938.

47.- Manel Rodríguez, Lluís Rodríguez i Josep Xinxó.  Militants de la JSU de Sabadell.
       El nen petit és Daniel Rodríguez.

58.- Josep Xinxó, sortint  de la confiscada FLS per les hordes franquistes després
       de patir una pelada de cabells en un evident acte d'humiliació als  vençuts. 
       Sabadell, 1942.



49.- Margarita Muro i Micaela Muro. Camp de concentració d'Argelès.  17 de gener de 1941. 57.- Refugiats a Setfonts,  1942.

56.- A dalt: Josep Xinxó, Tomàs, (...), Costa, Roselló. Refugiats a Setfonts,  1942.



50.- Camp de Setfonts (França). Josep Xinxó, 1940.

54.- Camp de concentració de Sant Cyprien. A dalt: Ramon Gelis, Cruells i Jaume Vila.
       A baix: Josep Rodríguez Escursell, mort  a Mauthausen.

55.- Josep Xinxó, a baix amagat al mig.  Companyia de treball del camp de concentració de
       Setfonts destacada a Montauban. França, 1941.



51.- Josep Xinxó al  mig. Camp de Setfonts.  Montalban, 1 d'abril de 1941. 53.- Josep Xinxó i  Albert Girabau. El Barcarès, 1939.

52.- Drets: Aragonès, Joan Capella, Àngel Rodríguez, Josep Rodríguez. Ajupits: Albert
       Girabau, Josep Xinxó, Guilà.  Camp del Barcarès, 1939. Arxiu d'Andreu Segura.



63.- Margarita Muro i Ferran Xinxó, 1953.



64.- Josep Xinxó amb el seu fill Ferran.  Sabadell, 1953.
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66.- Postal de Ramon Gelis a Josep Xinxó des de Mèxic, 1981.

65.- Postal de Ramon Gelis a Josep Xinxó des
      de Mèxic. Desembre de 1975.



67.- Josep Xinxó i  Margarita Muro al camp de Setfonts al costat de la resta de barracons. 69.- Ramon Gelis, Estrella Vila amb la seva filla Nuri.

68.- Francesc Sánchez, Ramon Gelis, Júlia Xantrero. Sopar d'antics militants de la JSU de
       Sabadell.  23 de maig  de 1981. Arxiu d'Andreu Segura.
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