
 

 
L’infern 

 
Bartomeu Serra, Sant Pau 
 
“No nos miréis con recelo ni esperéis que, por arte de magia, vayamos a sanar 
vuestros males. No somos malvados ni tampoco taumaturgos, somos 
sencillamente hombres que aspiramos a ser justos”… “El que no tenga las 
manos sucias de sangre nada tiene que temer de la justicia de Franco”… 
“Basta de izquierdas y de derechas; basta de egoísmos capitalistas e 
indisciplinas obreras. Ya es hora de que España, fuerte y unida, recobre el 
timón de sus grandes destinos. Y para eso es y para eso os llama a todos, la 
Falange”… 
 
1939, “III Año Triunfal”. Espanya estava en procés de convertir-se en una nova 
Arcadia, o almenys això es podria intuir d’aquests fragments de discursos de 
prohoms del nou règim. Però… 
 
     ........................... 
 
Bartomeu Serra i Roca era un taxista de Barcelona que, precisament a primers 
de juliol de 1936, acabava de pagar la darrera lletra del seu taxi, un flamant 
Ford. Ell, un home d’esquerres que no s’oblidava mai de posar, el dia 14 d’abril, 
les banderetes catalana i republicana al seu cotxe, va veure amb bons ulls que 
la seva eina de treball fos col·lectivitzada. Si això havia d’afavorir tota la classe 
treballadora, endavant! 
 
En acabar-se el subministrament de carburant, a causa de la contesa bèl·lica, 
tot aquell que per la seva professió depenia d’aquesta matèria es va haver de 
buscar una sortida. Alguns, al Cos de Tren, que depenia de Guerra; altres 
varen ser mobilitzats i en Bartomeu es va apuntar a una convocatòria per a 
conductors del Cos de Carrabiners. Com que per la seva edat no es va creure 
escaient enviar-lo a serveis de primera línia (ja en tenia 47), es va quedar com 
a responsable d’un garatge que tenia el Cos al carrer de Mallorca. Si bé en 
moltes ocasions en què faltaven conductors, havia de sortir en comboi cap als 
fronts, tot transportant forces de l’exèrcit de maniobra, generalment 
interbrigadistes.  
 
Quan per les dissorts de la guerra les forces enemigues arribaren al Llobregat, 
feren una parada de pocs dies per recuperar empenta. Foren unes jornades 
molt tristes per a l’Espanya republicana i, sobretot, per Barcelona. El taxista 
Bartomeu complí amb el seu deure i un matí d’aquelles vigílies li assignaren un 
camió integrant d’una caravana per anar subministrant queviures tant a les 
forces en retirada com als civils. Era l’èxode, el camí cap a l’exili de tota aquella 
gent que havia lluitat i sofert la maltempsada. Era la por de la nova realitat que 



 

s’imposava. Ho havia dit Giménez Caballero: “Hemos entrado en Cataluña con 
las botas y el látigo”. 
 
Granollers, Girona, Figueres i la Jonquera. En ser a la línia fronterera reberen 
l’ordre de passar a França. Passà tot el comboi, juntament amb els combatents, 
els ferits, les dones i les criatures. “Allez, allez...”. L’oficial que comandava el 
transport reuní els homes que havien estat a les seves ordres i, després 
d’agrair que haguessin complert fins al darrer moment, els rellevà del seu 
jurament a la República, ja que era completament impossible el trasllat a la 
zona centre - sud.  
 
En Bartomeu, amb la consciència tranquil·la en tots els aspectes, exceptuant el 
sentiment per la desfeta, pensà que havia de tornar a casa a refer la vida 
familiar. Es dirigí al lloc en què agents franquistes apuntaven pel retorn a 
Espanya, on se li ratificà que allò de “las manos limpias de sangre” era una 
veritat com l’Evangeli. O sigui que cap problema. Li prengueren nota amb 
signes de bona voluntat i entesa i li donaren un bitllet amb dia i hora pel tren 
especial de retorn. 
 
Bones paraules, oferiment d’algun cigarret i conversa relativament amable 
mentre el tren, fent el seu camí, encara era en territori francès. Duana i es 
passà la divisòria. De sobte, sortí amb brutalitat la veritable cara del règim. Tots 
els viatgers es convertiren en “un puñado de rojos” i dignes de rebre els pitjors 
càstigs de l’infern de Dante. El destí no era Barcelona, com suposadament 
estava programat, sinó Vitòria i, exactament, la plaça de braus, convertida 
aleshores en camp de concentració. 
 
Què dir de la vida que s’oferia en aquells camps als vençuts que no estigui ja 
testimoniat. La fam i les disenteries feien companyia a un gèlid hivern i les 
grades d’una plaça de braus no són un lloc excessivament acollidor. Sopes 
d’aigua tèrbola en les que de tant en tant nedava algun tronxo de col. “Ni un 
hogar sin lumbre, ni un español sin pan”. 
 
Aquell camp semblava ja programat per recollir gent gran. En Bartomeu tenia 
cinquanta anys, però hi havia civils que arribaven als setanta, detalls que no 
eren obstacle perquè, en tocar diana a primera hora del matí, el que no 
s’aixecava amb la llestesa preceptiva rebés una bona ració de cops de cint. 
Moltes vegades pegaven fins que els feia mal el braç, fins que s’adonaven que 
pegaven a un cadàver. “Por la patria, el pan y la justicia”.  
 
Com ja hem comentat abans, encara es podria escriure molt sobre la fam i les 
vexacions, tan morals com físiques, d’aquells camps muntats pels seguidors i 
aprenents de Hitler. Com després contaria en Bartomeu, els guàrdies més 
cruels eren els que formaven sota l’adscripció requetè. Antonio Ruiz Vilapalana, 
en el seu llibre Doy fe..., els descriu gràficament: “El requeté es la fuerza 



 

clerical de tradición en Navarra; de espíritu montaraz y arisco... con sus 
escapularios y medallas... el requeté fanático e intransigente tiene por lema 
Dios, Patria y Rey, extraño complejo cuya resultante cierta es “lo que mande el 
cura””. És de suposar, doncs, que després d’un dia de “feina”, un bany de 
confessionari els deuria deixar nets per tornar a començar de nou el dia 
següent.  
 
Encara que no varen poder provar ni de lluny que aquells reclusos allí 
enxampats, vells i malalts la majoria, fossin perillosos per a l’estabilitat del nou 
règim, tampoc no era qüestió de deixar-los anar per les bones. I és aquí quan 
entra en joc la paraula màgica d’aquells temps: els avals. Aquest paper era el 
que podia obrir o tancar portes. Se’ls va demanar que portessin un aval 
favorable per deixar-los sortir. Escrigueren a les famílies. La família d’en 
Bartomeu, com tantes altres, en haver-se quedat sense els pocs diners que 
poguessin tenir a conseqüència de la requisa oficial a la qual havien estat 
sotmesos, anava tota a la cua del “Auxilio Social”, des de l’àvia fins al menut de 
la casa, de dos anys d’edat, on rebien el corresponent moniato o el plat d’arròs 
bullit. Quin militar de graduació o falangista –millor si podia ser de la “vieja 
guardia”- o senyor bisbe avalaria aquella trepa de “rojos separatistas y 
masones”? Perquè aquells tres elements eren els que puntuaven a la nova 
Espanya. Després, per a la púrria, hi havia els avals de misèria, que podien ser 
els de dos comerciants que paguessin contribució. Modestos comerciants de 
barri, naturalment, que s’hi havien de mirar molt a valorar el que firmaven, ja 
que, en cas que les autoritats no consideressin l’avalat prou depurable, podien 
tenir greus problemes. A part que aquests modestíssims avals tenien 
oficialment molt poca o nul·la consideració. 
 
Passats uns mesos, mentre el fred i la fam feien estralls en aquells homes ja 
colpits per les adversitats, reberen la visita d’un inspector de camps de 
concentració de grau superior. En fer-los formar i contemplar aquelles cares 
demacrades amb els cabells escassos i blancs i arrugues dels anys que no 
perdonen, escridassà el responsable d’aquella plaça de braus preguntant-li de 
quants crims s’acusava aquella gent. El responsable, que segur que no 
esperava una pregunta d’aquell caire tan poc d’acord amb els temps que es 
vivien, farfallejà excuses de circumstàncies, però rebé l’ordre que a partir 
d’aleshores comencessin a sortir cada dia un determinat nombre de presoners. 
 
Per què no, a vegades un femer també pot generar una guspira de llum. Però 
poques vegades, massa poques vegades. 
 
 
 

Extracte fidel del relat que va fer en el seu temps Bartomeu 
Serra i Roca, transcrit per Bartomeu Serra i Macipe. 



 

“LA HUMANITAT” 

 

 
M’ho havia dit la meva mare: “Prefereixes estudiar o treballar?”. Era, 
evidentment, abans de la guerra, i a casa haurien de fer l’esforç de pagar uns 
estudis. 
 
Volia treballar, ja que, de fet, havia acabat el darrer curs al Grup Escolar Milà i 
Fontanals del carrer dels Àngels i tenia catorze anys i mig. Vàrem donar veus i 
una amiga de la família que treballava al diari “La Humanitat” va dir-nos si hi 
volia anar a substituir un xicot acabat de mobilitzar. I tant que sí! Llavors també 
era el nostre diari i, a més, sabíem que al cap de l’administració hi havia un 
germà del nostre President de la Generalitat. I cap allà falta gent. Era el gener 
de 1938 i quedava un any perquè la nostra història fes un capgirell. 
 
Al cap de tants anys encara és grat el record d’haver tractat amb persones que 
en aquells moments estaven actius en el dia de la vida quotidiana i escrivien al 
nostre diari. Em queda viu a la memòria el record de veure, per exemple, com a 
finals de mes entrava el magnífic periodista Josep Ma Francés, o el poeta 
Prous i Vila, amb aquell aire de buscar el lloc que li corresponia en el trasbalsat 
món de la guerra; Joan Amades, el mestre dels costumistes, sempre amb 
llibres i papers sota l’aixella, de caràcter afable i amb posat d’anar sempre 
darrere la seva última descoberta. Com no recordar la figura de Rovira i Virgili, 
historiador, periodista i diputat al Parlament de Catalunya que, amb els seus 
quotidians articles a “La Humanitat” donava prestigi al diari del President. A 
causa del seu acusat problema de falta d’oïda, no entaulava gaires converses i 
era característic, quan algú li havia de fer algun comentari, el seu entregirar la 
cara i posar-se la mà darrere l’orella per buscar una audició més bona. 
 
Com ja hem dit abans, el càrrec d’administrador del diari estava en mans d’un 
germà del President, en Manel Companys. Juntament amb en Lluís a la 
Generalitat; en Camil, advocat, que vivia a la Ronda de Sant Pere, prop de 
l’Artc del Triomf; i en Josep, que restava administrant les terres de la família al 
Tarrós, formaven la part masculina de la família. El despatx del Senyor Manel, 
com naturalment l’anomenàvem, era espaiós, perquè en aquell entresol de la 
Ronda Universitat, número 25 no li escatimaren pas els metres quadrats. 
Sòbriament moblat, el que més destacava en entrar era un enorme mapa 
d’Espanya, que ocupava tot un pany de paret, format per mapes parcials de 
guies de carreteres Michelin. I, naturalment, com en tantes cases en què també 
fèiem el mateix però en proporcions més modestes, un cordó en què una sèrie 
d’agulles li feia resseguir una línia serpentejant des dels Pirineus fins a 
Andalusia senyalava la partió dels dos bàndols en lluita. Òbviament, les agulles 
s’anaven variant de posició seguint les vicissituds de la contesa bèl·lica. I va ser 
en aquest despatx on vaig tenir una experiència emotiva com potser no havia 
tingut mai abans. A la tarda del primer dia que vaig començar a treballar, el sots 



 

administrador va procedir a presentar-me el Sr. Manel, com a nou treballador 
de l’oficina. Feta la presentació, el Sr. Manel s’aixecà tot decidit amb aquell 
somriure que li omplia tota la cara i, donant la volta a la taula, em va encaixar la 
mà allà on em trobava jo, palplantat al mig de l’estança! Tot un germà del 
nostre President que s’aixecava per venir a saludar un marrec, perquè 
aleshores en aquella edat ho érem i també ens ho consideràvem! Com recordo 
encara, després de tants anys passats, aquella benvinguda! Segur que és un 
fet banal i que no pot impressionar ningú. Segur, però com el recordo encara! 
Van transcórrer uns anys. Tant ell com jo quedàrem en el bàndol dels 
perdedors. Tots ho vam passar molt malament i, en especial, la seva família, 
com tots sabem. Un dia, jo vestit amb una humil granota de treball per haver 
perdut la feina (la rotativa se la van endur, desmuntada peça per peça, crec 
que a Valladolid), passant per la Gran Via de les Corts Catalanes, aleshores 
convertida en “Avenida de José Antonio Primo de Rivera”, vaig veure una 
persona vestida amb dignitat, però amb un vestit no gaire nou. “Aquesta cara... 
serà possible?” Sí, que ho era! El primer impuls el vaig ofegar. “Se’n recorda de 
mi?”, li hauria dit. La seva cara acusava els anys i la maltempsada. Vaig dubtar 
uns segons. Faria bé o malament? Segur que li recordaria massa records... 
Després vaig preguntar a una persona que ho podia saber i em va dir que es 
defensava amb un material de terrissa. Vaig afluixar el pas, encara dubtava de 
què fer; no sabia si hi tenia dret. El vaig deixar passar, però no m’ho he 
perdonat mai. 
 
 
 
       Bartomeu Serra 



 

SOTA LES BOMBES 

 

És veritat que dels bombardeigs soferts per la ciutat de Barcelona se n’ha 
parlat exhaustivament, però com que també hi ha hagut molts punts de vista, 
afegim-n’hi un altre.  
 
El primer fou el d’aquell vaixell de guerra italià, l’Eugenio di Savoia, encara que 
en aquell moment no ho sabíem, però sí que alguna cosa rara poguérem intuir 
l’endemà, ja que els trossos de metralla recollits portaven inscripcions 
mussolinianes. En sentir la primera i forta explosió, tots a casa quedàrem 
esglaiats, ja que no hi va haver cap avís i ni molt menys ens pensàvem que 
pogués ser un bombardeig, sinó que ens semblava més aviat alguna explosió 
per algun fet circumstancial de la guerra. Però en sentir els altres espetecs, que 
tot seguit s’anaren succeint, veiérem que la cosa prenia un caire més seriós. 
Eren les deu de la nit i, gairebé al mateix temps, s’obriren totes les portes dels 
veïns preguntant-nos què fer. No va durar gaire el dubte i, al cap de pocs 
segons, ja tots anàvem escales avall a cercar els pisos més baixos. Pobra gent; 
allà ens vam concentrar tot aquell allau sense preguntar gaire si podíem entrar, 
mentre anaven seguint les explosions i els xiulets que les precedien. Drets o 
asseguts, com podíem, ja que naturalment faltaven cadires. No teníem ni idea 
de com érem atacats, tot i que en aquell moment, la veritat, aquest detall no 
ens importava gaire. Suposo que tots devíem fer cara d’espantats, detall força 
disculpable tenint en compte que érem primerencs en aquella experiència. 
 
L’endemà, 14 de febrer de 1937, un cop sabut el lloc dels impactes, mig 
Barcelona es va concentrar cap al final del Passeig de Sant Joan. Feia un dia 
magnífic de sol i bona temperatura, o així ho recordo, però l’espectacle, com a 
entremès del que ens esperava més endavant, ens va esglaiar. Hi va haver 
morts i ferits, i això que tan sols era una petita mostra.  
 
 
Es van anar succeint els bombardeigs a la nostra ciutat. L’1 de gener del 38, 
cap al vespre, n’hi hagué un de colpidor. Va caure un reguitzell de bombes a 
poc més de cent metres de casa, a la plaça del Pes de la Palla, i a tocar de les 
portes del llavors conegut local “Gran Price”, precisament quan sortia la gent 
d’algun acte que hi hauria hagut. Les bombes de metralla preparades 
especialment per matar gent fan una carnisseria. El nostre odi vers l’enemic es 
va enfondir cada vegada més. Feia tot just quatre dies que havíem deixat de 
ser infants i ja el nostre cor s’havia endurit perquè uns criminals ho havien fet 
possible. Ja feia temps, en realitat des del primer bombardeig que ens va 
obligar a baixar a l’entresol, que quan sentíem l’alarma no ens movíem pas de 
casa, ja que no teníem cap refugi a la vora ni cap altre lloc que pogués oferir un 
mínim de seguretat. Ens havíem tornat fatalistes i ens aguantàvem pensant que 
molt seria que encertessin de ple la nostra pobra casa, encara que bones 



 

esquerdes hi havien fet. El meu germà, de poc més d’un any, quan sentia les 
sirenes ja feia “bum, bum!”... Els maleíem, els maleíem.  
 
 
 
I va arribar el març de 1938. Des d’aquell febrer del 37 que ens va servir d’avís 
del que ens esperava, tots els voltants de casa estaven sembrats d’esvorancs. 
Vivíem al carrer de Riera Alta, a tocar amb la Ronda de Sant Antoni i dono fe 
que les havíem sentides xiular bé, les bombes, en aquells barris, perquè només 
xiulaven quan t’havien de caure a la vora. Primer, quan encara baixaven altes, 
començava fluixet, però a mesura que s’acostaven el xiulet s’aguditzava fins 
que, poc abans d’obrir-se en mil bocins, feia basarda. I després, vidres que es 
trencaven, casa que tremolava, mentre que els directament afectats rebentaven 
en plena follia d’aquella guerra salvatge que van començar i que ens feien. Al 
mateix carrer nostre, aquells dies de març n’havien caigut diverses, i també en 
aquell casalot de la vella i coneguda fàbrica de ca l’Erasme, avui carrer del 
mateix nom. Entre menys de cent metres del nostre habitatge i un màxim de 
cinc-cents la mort havia fet estralls a consciència. El fet que les democràcies no 
ens emparessin ho vèiem com una clara conxorxa amb l’enemic. També 
n’havien caigut a tocar de la que havia estat la meva escola, Milà i Fontanals, 
plena d’alumnes. Aquell març va ser terrible. El dia 17, després de dinar, em 
dirigia al treball per entrar a les tres a la Ronda Universitat, 25, i feia tot just una 
hora que les bombes havien caigut a dojo, estant encara jo a casa, si bé no 
sabíem on havien caigut. En passar forçosament per la Ronda, xamfrà amb 
Balmes, una sensació estranya em va fer girar la vista a mà esquerra, i un 
espectacle fantasmagòric i de follia em deixà clavat a terra. Semblava talment 
com si el món hagués rebentat i el que en quedava restés allà, sota els meus 
ulls. Per fer més impressionant l’escena, aquella cruïlla, una hora després dels 
fets, presentà un aspecte terriblement solitari. Els únics sers humans que vaig 
veure, i que fixament guardo a la memòria, van ser els encarregats d’un 
d’aquells camions de color gris que la companyia de tramvies tenia i que es 
composava d’una estructura muntada a la caixa, que era com una torre que 
s’elevava manualment, mitjançant una maneta que servia per reparar la xarxa 
de l’entramat de cables i tensors als quals anaven enllaçats els tròleis dels 
tramvies. Doncs bé, aquells treballadors o sanitaris havien arrambat el camió 
com havien pogut a la completament derruïda façana de Gran Via – Balmes, 
del cantó que corresponia al cine Coliseum, i estaven enfeinats per treure un 
parell d’àvies que perillosament s’estaven acostant al buit del que havia estat la 
façana, perquè fossin recollides des de la torre del camió. Segur que en el 
moment del bombardeig eren a la part del darrere del pis, cosa que els hauria 
salvat la vida, i amb penes i treballs al cap d’una hora havien pogut arribar al 
que havien estat els balcons de l’edifici, guiades probablement pel doll de llum 
que entrava per la desapareguda gran façana, la qual, com hem dit abans, 
havia literalment desaparegut, deixant veure tot l’interior dels pisos, o almenys 
allò que en quedava: mobles, algun llum encara penjant del sostre, tota classe 



 

d’estris normals en una casa, i cada habitació amb la seva decoració 
corresponent. Les víctimes ja les havien recollides, però algun parrac sospitós 
encara es podia veure en algun lloc inversemblant. Uns tramvies i alguns 
cotxes restaven mig socarrats o rebentats en aquell tros de Gran Via cobert de 
pedruscall que havia saltat dels edificis esfondrats. Amb el cap cot vaig caminar 
els pocs metres que em separaven de l’administració de “La Humanitat”. La 
part de darrere del pis, que pràcticament donava a la desgraciada cruïlla, 
estava feta un desastre.  
 
 
 
Anaven passant els mesos i els bombardeigs seguien la seva tasca criminal. 
Malgrat to, recordo prou que la vida transcorria, quin remei, de la manera més 
normal que podíem, tenint en compte les circumstàncies. A tot s’acostuma 
l’ésser humà i, com no podia ser menys, també a les bombes. La veritat és que 
l’udol tètric de les sirenes que, sobretot de nit, impressionaven a qualsevol, ara 
ja el vèiem com una rutina. El que no podíem evitar, però, era odiar cada 
vegada més l’enemic. Sabíem que en alguns llocs, tant aquí com a la resta del 
país, en algunes ocasions i després que el poble hagués vist aquelles fileres de 
víctimes de les bombes, moltes d’elles d’infants, amb els cossos massacrats, 
esteses als dipòsits dels hospitals amb les seves senyes, quan se sabien, en 
un cartronet i un cordó penjant del coll, havien assaltat presons on hi havia els 
amics dels assassins i havien pres represàlies. Jo a vegades pensava que si 
algú de casa hagués caigut sota les bombes (la meva mare, la bona àvia o el 
meu petit germà) i jo hagués hagut d’anar al Clínic, i fossin allí, amb el cartronet 
i el cordó habituals, jo no hauria pogut respondre del que hagués fet. La visió 
en fotografies, i que ningú no digui que eren falses, de la Santa Església 
Catòlica, Apostòlica i Romana beneint les bombes ja carregades als avions de 
la mort a cops d’hisop quan estaven a punt d’enlairar-se per fer-nos la seva 
habitual visita, ens omplia de coratge. Semblava que estiguessin demanant que 
als nostres quinze anys, l’edat d’estimar la bellesa de la vida, ens volguessin 
convertir en assassins d’assassins.  
 
 
Entràrem al mes de gener de 1939 i la guerra a Catalunya estava sentenciada. 
Fins dos dies abans del final de la ciutat havien estat bombardejant-la amb 
ràbia i les alarmes duraren pràcticament 24 hores. Devien trobar que encara no 
havien vessat prou sang. El dia 26, al voltant de les quatre de la tarda, els vaig 
veure venir per la Ronda de Sant Antoni, i em vaig quedar arraulit darrere del 
portal d’una escala, amb un cul de sac amb arròs que havia pogut arreplegar 
d’un dipòsit que hi havia al carrer de Campo Sagrado, esperant que passessin 
per sortir. Els tenia allà, a pocs metres, fora de la seva vista. Acabàvem d’entrar 
de ple al “Tercer año Triunfal”.  
 
       Bartomeu Serra 


