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El meu record de l’alçament del 18 de juliol 

 

BLAI JAUME SAURA CIRERA 

 

Jo tenia un amic que es deia Jaume Oliver. A ell no li agradava ballar, llavors 

ens vàrem posar d’acord en què un dissabte anàvem a ballar, i un altre anàvem 

d’excursió. Aquest noi tenia una sensibilitat molt gran, i estava lluitant per 

treure el pare de la fàbrica de vidre on treballava. 

 

Jo en aquells moments tenia 21 o 22 anys i ja tenia el taller d’ebanista, on feia 

restauració de mobles antics, menjadors, un robador, o decorava una casa. 

Treballava sol, i ho feia tot, fins i tot anar a buscar la fusta amb un carretó. 

Després vaig contractar tres persones més: un tapisser, un escultor i un 

vernissador; vàrem estar així, al carrer Laforja, fins que va esclatar la guerra. Ja 

havia estudiat història de l’art, anatomia i dibuix al natural; tot això a l’Escola 

del Treball, d’on vaig sortir “fet un home”, intel·lectualment parlant.  

 

Torno amb el meu amic Jaume Oliver. Tots dos érem socis del grup dels 

“Idealistes pràctics”, una associació que es componia d’anarquistes, catòlics, 

naturistes, nudistes, amics del sol, i hi havia molts dibuixants també. Llavors 

ells van organitzar “la travessia d’Eivissa” el dia 15 de Juliol del ’36, i el meu 

amic i jo ens hi vam apuntar. El cost era de 65 pessetes, anar, tornar i menjar; 

era molt barat, nosaltres només havíem de portar la tenda de campanya. 

 

Embarcàrem tots contents, i jo observava la gent que pujava. Vam buscar un 

bon lloc a la coberta. Nosaltres anàvem cantant, perquè dins del nostre grup 

n’hi havia un que portava un acordió i una noia que duia un violí, i fèiem una 

mica de broma entre nosaltres, per matar el temps. Però no sabíem que entre 
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els passatgers hi havia uns personatges determinats, que eren els que havien 

de fer l’estat de guerra a Eivissa. Això vam saber-ho més tard. 

Com que era tota una nit, ens vam adormir, i al dia següent vam veure ja l’illa 

d’Eivissa. En arribar ens vam quedar impactats de la bellesa de tot això, la llum, 

tots els edificis pintats de blanc...  

 

Un cop desembarcats vam anar a demanar pel bus que havíem d’agafar per 

anar al poble on estava el càmping, però ens van dir que ja havia marxat i que 

ens havíem d’esperar 24 hores. Llavors vam dir: “Què fem? Anem a un hotel?”. 

Però com que no teníem diners ens vam instal·lar al mateix port i ens vam 

posar darrere d’unes caixes; vam plantar 3 tendes de campanya, una per a les 

noies, una per als altres i l’altre per al meu amic i per a mi. I aprofitant les 

hores lliures, vam anar amb el Jaume a donar una volta per la ciutat d’Eivissa, i 

vam quedar admirats de la bellesa, i vam notar una cosa: totes les portes 

estaven obertes. I caminant, de sobte, en una plaça vam veure unes cares 

conegudes; era la família, tots comunistes, d’un altre amic que teníem, soci dels 

“Idealistes pràctics”. 

 

I vam anar a un poble i a un altre, coneixent, passejant i amb la música, 

anàvem cantant cançons catalanes i una mica de tot. 

 

Llavors vam sentir a la ràdio que l’Hospital Clínic demanava sang per fer 

transfusions i tot això. Hi havia hagut l’alçament. Llavors vam tornar sobre els 

nostres passos, vam aixecar les tendes i vam intentar agafar un vaixell per 

tornar a Barcelona. 

 

Llavors en aquest moment vam veure al port un soldat col·locant un cartell 

declarant “estado militar” i posava unes ordenances que si feies això “pena de 

mort”, si feies això altre “pena de mort”, tot era “pena de mort”. Llavors 
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nosaltres vam protestar, li dèiem: “Home, no hi ha dret, això”, però els soldats 

anaven al que anaven i no ens van contestar. 

 

Total, que vam anar cap a les tendes comentant “això es més greu del que 

pensàvem” i en aquell moment vam rebre unes notes de l’Ajuntament d’Eivissa 

adreçades a l’atenció del cap del nostre grup i ens deia que ens presentéssim 

tan aviat com fos possible a l’Ajuntament. Ells ja sabien de la nostra presència 

des que havíem arribat perquè com que anàvem cantant i de festa per tot 

Eivissa i els pobles, tothom s’havia assabentat de la nostra presència. 

 

Vam anar a l’ajuntament tot el grup, que érem 8; vam anar-hi tots preocupats, 

a veure què ens deien. I l’ alcalde ens va dir: “Vosaltres heu d’observar i callar. 

Perquè podeu acabar a la presó, és molt seriós això”. I l’Ajuntament us donarà 

15 cèntims per menjar, i ens va donar la clau d’un magatzem, que estava ple 

de llagostes! Desprès vam saber que aquest magatzem era d’un industrial i que 

havia estat confiscat al moment del alçament. Aquest alcalde era republicà. 

 

En aquests dies ens vam assabentar també que la gent que havia fet el “estado 

militar” havien viatjat des de Barcelona en el mateix vaixell que nosaltres. 

 

Al cap de dos o tres dies de declarar-se l’estat de guerra vam veure un creuer 

de guerra anglès, que estava allà per recollir tots els súbdits anglesos que hi 

havia a l’illa. I el meu amic i jo vam dir “escolta tu, que és una aventura, a 

veure si ens podem colar”. I ens vam colar, però de seguida se’ns va veure el 

llautó i ens van fer una pregunta i com que no teníem ni idea d’anglès no 

sabíem respondre i ens van fer fora. 
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En aquest moment una noia francesa que estava al vaixell també ens va oferir 

ajuda i li vam donar unes notes perquè les enviés des de França. Unes notes 

per a la nostra família a Barcelona, i les va enviar, aquesta nota encara la tinc. 

 

Mentrestant els dies anaven passant i anaven descobrint facetes, i un dia 

d’aquells vam anar a una platja, Salines o Sant Antoni no me’n recordo, i ens 

estàvem banyant i vam veure un grup de noies, i nosaltres com que estàvem 

ansiosos de conèixer noies, ens hi vam acostar, i elles en veure’ns a nosaltres 

que ens hi acostàvem se’n van anar corrents, fen crits, en senyal de protesta. 

En aquests temps els sentiments entre homes i dones eren difícils. Jo en vaig 

perseguir una i bé, desesperada aquesta noia, li demanàrem que ens expliqués 

per què marxaven, i vam deixar-ho córrer.  

 

Al cap de 3 o 4 mesos ens vam assabentar que hi havia un vaixell que donava 

voltes per l’illa, i era un vaixell de guerra republicà, i com que no hi havia gaires 

defenses a l’illa, a la fi van desembarcar. Els vaig contemplar des de la vora, i 

semblaven pirates del segle XVIII; anaven bruts i fets un desastre.  

 

Se’ns van acostar i ens van dir: “Sabeu d’algun fatxa?”. Jo li vaig preguntar: “I 

què?”. “Cony, per matar-lo!”. “Tan seriós és això?”. I el cap de l’expedició era 

aquest amic meu dels “idealistes pràctics” que, en veure’ns, ens va fotre una 

abraçada, i ens va dir: 

- Vosaltres us voleu quedar aquí o què fer? 

-  Home, per estar aquí, preferim estar a Barcelona 

- Bé, doncs us organitzaré una barcassa per anar a Barcelona 

 

I al cap de 2 dies ens van avisar que estava llesta, una barcassa gran; érem 

entre 20 i 30 persones. 
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Vam estar 48 hores per arribar a Barcelona. I en arribar em vaig trobar amb la 

sorpresa que el meu taller d’ebenisteria, situat al carrer de Laforja nº15, baixos 

(Gràcia) estava col·lectivitzat. Hi havia un rètol a la porta que deia que tots els 

elements i les eines que hi havia dintre estaven en un magatzem. Llavors vaig 

anar en aquest magatzem i vaig demanar explicacions. I un noi em va oferir de 

treballar allà per guanyar uns diners, però jo no vaig voler. 

 

Un dies després em vaig trobar amb el doctor Serrallac, que era el cap, tenia 

una càtedra a l’Hospital Clínic, van ser els creadors de la Creu Blanca. Vaig tenir 

una entrevista amb el doctor i ell em va dir “més val curar que tirar tirs” i em va 

convidar a un curs que estaven fent i allí vaig aprendre a sondar, petites cures, 

ajudar a les operacions, etc. 

 

Després de 2 o 3 mesos de treballar a l’hospital, la meva mare em va dir: 

“Jaume, o te’n vas a treballar o te’n vas al front, perquè jo no puc mantenir-te”. 

Llavors, com que les tardes les tenia lliures, un amic meu que era anarquista 

em va dir:  

- Demà hi ha una conferència respecte l’estratègia de la guerra, si la 

revolució o l’exèrcit. 

  

La incògnita era aquesta.  

 

Aleshores, com que no tenia res a fer, li vaig dir: “Doncs, vindré”. 

 

El dia assenyalat vaig anar-hi, ens vam trobar i vaig presenciar la conferència. I 

en l’entreacte, d’un grup molt nombrós n’hi havia un que parlava molt. Jo li vaig 

preguntar al meu amic (aquest va arribar a ser advocat perquè estudiava de 

nit): 

- Qui és aquest que porta la veu cantant? 
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- Aquest és el cap de sanitat de tot Catalunya. 

- Hòstia! Jo no tinc feina i necessito treballar. 

 

Llavors el meu amic me’l va presentar i aquest que parlava molt va treure una 

targeta i va escriure a l’atenció del cap de personal de l’Hospital Clínic, perquè 

em donessin un lloc adequat per a mi. Li devia haver causat una bona 

impressió! 

 

I l’endemà ja estava treballant, amb sou! Em va posar d’otorino als dispensaris, 

per ajudar a operar.  

 

Tota l’experiència a l’Hospital Clínic va ser molt intensa i enriquidora, vaig 

aprendre molt. 

 

Després d’uns mesos, com que estaven cridant més gent al front, em van 

enviar a Sietemo, un hospital de sang, a primera línia del front. I quan vaig 

arribar allà, em va dir: “No, aquest no és el teu lloc, el teu lloc és al front”, i em 

van posar a les trinxeres, a una cabana amb dos sanitaris que portaven ferits 

amb la llitera.  

 

Però aquesta companyia on vaig anar a parar era del POUM, a l’altre costat 

estava la de la FAI; jo no sabia el que era el pum ni el pam. Vaig ser en 

aquesta companyia tres o quatre mesos. Per mediació del partit comunista, es 

va desfer.  

 

En aquests mesos jo vaig haver de fer alguns viatges a Barbastro, un poble 

molt important a uns 50 quilòmetres del front, on hi havia el magatzem de la 

farmàcia, i anàvem a buscar material. Llavors vaig notar que els bonastres 
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estàvem a primera línia i els intel·ligents estaven darrere, i vaig pensar “això no 

és per a mi”. 

 

I quan va arribar la desfeta de la companyia del POUM jo vaig anar directament 

cap a casa amb els meu utensilis i vaig estar un dia o dos per arribar a 

Barcelona. Tornava a anar al cine, etc. 

 

I vaig pensar que, com que havia d’anar un altra vegada al front, el millor era  

presentar-me a la caixa de reclutes, i dir que era practicant de medicina. Així ho 

vaig fer, i em van enviar a València. Em van dir: “Tal dia agafa el tren” i jo hi 

anava al dia següent; així ho vaig fer 3 o 4 vegades. I al final em vaig fer amic 

del noi de la caixa de reclutes i em va dir: “Saps què, noi? Marxes quan 

vulguis”.  

 

Llavors jo, quan se’m van acabar el diners, vaig dir-me “ja és l’hora que te’n 

vagis”, i vaig marxar a València.  

 

El viatge a València va durar 24 hores, perquè anàvem a 10 Km per hora, i de 

tant en tant ens aturàvem. Vaig dormir en profunditat, vaig somniar que el món 

estava en pau, però els crits dels passatgers, que tenien ganes d’anar al lavabo, 

i el xivarri d’un vagó replet em van retornar a la trista i dura realitat.  

 

Vam arribar a València al matí...  

 

 

València 

En sortir de l’estació, em vaig quedar impressionat de la gran urbs; tenia grans 

edificis i molt trànsit de cotxes i gent que circulava al voltant de la plaça de 

l’estació. Vaig observar i mirar. Estava acoquinat, em veia petit, abandonat i sol 
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amb les meves pertinences. Em vaig preguntar què fer, cansat i amb molta 

gana, i ho vaig consultar amb el meu gran amic, el meu jo, que em va donar la 

solució pràctica: sense perdre temps em vaig dirigir al meu destí, que era el 

quarter de Sanitat de València. 

 

M’hi vaig presentar amb molta cautela i nerviosisme. Em van preguntar d’on 

procedia, i els vaig dir que de la caixa de reclutes de Barcelona. Van prendre els 

meus papers d’incorporació i, seguidament, em digueren que ja estava 

incorporat, que podia marxar fins al dia següent. Em vaig quedar impressionat 

i, al mateix temps, satisfet. Vaig preguntar a quina hora havia de presentar-m’hi 

al dia següent i em van dir que a les 8 del matí. Els vaig dir que tenia gana i 

que no coneixia la ciutat. 

 

Va sortir un soldat de l’oficina i em va oferir l’adreça d’uns familiars per donar-

me sostre i menjar durant la meva estada a València. Em vaig quedar tan 

sorprès que em van caure llàgrimes d’emoció i gratitud. Aquest nou amic es 

deia Salmeron, el pare i germanes del qual vivien en un poble molt proper de la 

ciutat anomenat Rafelbunyol, a uns vint quilòmetres de València, amb uns 

mitjans de comunicació molt bons. Com que eren gairebé les 12 em va convidar 

a un petit restaurant a dinar. Li vaig preguntar per què tenia tantes atencions 

amb una persona que no coneixia i que no sabia d’on venia, i em va contestar 

que la cara era el mirall de la persona.  

 

Vam sortir cap a les dues de la tarda en direcció al poble. Mitja hora més tard 

vam arribar al seu domicili, amb tots els meus trastos. Em va sorprendre que 

tota la família del meu nou amic em va rebre amb gran delicadesa i respecte. 

Em va presentar en Don Paco, el seu pare, i les seves dues germanes. Em 

semblava somniar de felicitat. També em van presentar una senyora, exiliada 

de la província de Terol. Tot fou una festa per a mi. Em vaig instal·lar a 
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l’habitació que em van assignar, va haver-hi un petit sopar, i una mica de 

tertúlia, que vaig aprofitar per explicar qui era i d’on venia. 

 

Al matí següent ens vam llevar a dos quarts de set del matí per poder ser al 

quarter a les vuit. Li vaig fer una forta abraçada d’agraïment, i cadascú va 

seguir el seu camí. Abans, durant el trajecte, em va donar alguns consells sobre 

el quarter, i una vegada més li ho vaig agrair, per ser un veterà al quarter.   

 

Em vaig presentar al qui més manava del quarter i em va ordenar presentar-me 

al sergent de la companyia, que va anotar les meves dades i, seguidament, em 

va enviar a formar la instrucció, la teòrica. Per a mi, que mai no n’havia fet, per 

ser el primer dia no ho vaig fer malament del tot; i així durant diverses 

setmanes. Cap a les dotze del migdia ja estàvem lliures fins al matí següent. El 

meu protector sortia molt més tard del quarter, ja que estava a oficines. 

 

Alguna vegada menjava el ranxo, però estava tan mal cuinat que eren poques 

les vegades que me’l podia menjar; segons la meva situació econòmica, 

menjava en un petit restaurant gairebé davant del quarter, on em donaven 

crèdit i els pagava quan cobrava de l’Hospital de Barcelona i de l’Exèrcit. 

Després de dinar, segons el meu estat d’humor, me n’anava al cine o a alguna 

biblioteca de la ciutat, o a algun museu, sempre buscant ampliar la meva 

cultura, que molta falta em feia. 

 

Passats uns mesos de la meva arribada a la ciutat de València, al quarter eren 

cada cop més severs amb la tropa, a mesura que les notícies del front no eren 

satisfactòries. Però alguns del quarter opinaven el contrari, hi havia una mica 

de tot. Els comandaments, com que sabien la situació de la tropa i la forma de 

pensar, de tant en tant feien agafades i els manaven a diferents fronts. Com 
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que el meu protector era a l’oficina de comandament, m’avisava i aquell dia 

al·legava una indisposició. 

 

La companyia del quarter només es composava d’uns quaranta soldats. Era, dia 

sí, dia no, de guàrdia als Hospitals militars, dins dels quals hi havia de tot una 

mica. Alguns detinguts per diversos motius amb ferides produïdes per ells 

mateixos, i altres per faltes greus, en fi, de tot una mica. En un dels hospitals 

on vaig fer guàrdia, segons costum dels guàrdies antecessors a mi, els deixaven 

anar al cinema. Jo m’hi vaig negar, però fou tanta la pressió dels altres que vaig 

haver d’acceptar, i la veritat és que els presos respectaven el pacte; no en va 

fallar cap. 

 

València, 19 d’abril de 1938. En aquests gairebé cinc mesos de la meva 

arribada a aquesta ciutat havien transcorregut molts canvis pel que fa a la 

meva persona i amb situacions molt crítiques, però amb sentit pràctic i 

acompanyat de sort. Des de feia alguns dies, s’havien incorporat diversos 

novicis al quarter, i gairebé no tenia serveis per fer. Per tant, de nou em 

trobava a Rafelbunyol, gaudint del meu llit i dels meus bons amics (la meva 

presència els satisfeia el cor). Però la tranquil·litat espiritual de què gaudia es 

va veure truncada per un gran error per part meva, i per ser massa curiós. 

 

 

El gran error 

Aquell dia, com sempre des que era al poble, en baixar a la ciutat vaig 

contemplar amb admiració i estranyesa la grandiositat dels camps de València. 

Per exemple, un dia plantaven una certa hortalissa i, en un temps rècord, ja en 

veies una altra de diferent. Això ho observava des de la finestreta del tren, tot 

admirant la naturalesa per la seva grandesa. Jo mai abans havia observat 

aquesta transformació.  
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No era el meu dia. En arribar al quarter, com sempre, em vaig presentar a 

l’oficial de guàrdia, i a formar amb tota la companyia. L’oficial va nomenar les 

guàrdies que havíem de fer. De vegades ens donaven llibertat, fins al matí 

següent, però aquell dia em va tocar de guàrdia a l’Hospital Militar de València. 

Així que, de camí cap al seu destí, vam prendre posició de l’edifici, amb ordres 

establertes pel comandament. A mi em van tocar les primeres guàrdies de dues 

hores, amb dues hores més de descans. Què fer amb dues hores de descans? 

Em vaig posar a llegir, me’n vaig cansar i vaig fer una volta per l’edifici. 

 

Observant pels passadissos i diferents habitacions, vaig veure un rètol que deia 

“Incomunicats”. Sense pensar-ho dues vegades, m’hi vaig colar: hi havia dos 

ferits al llit. Es van estranyar de la meva presència i, per part meva, em vaig 

adonar que havia ficat la pota on no devia. Però ja estava fet. Resulta que els 

incomunicats eren dos oficials del comandament contrari que, fent una 

inspecció per als fronts, es van colar, sense adonar-se’n, a les nostres línies, i 

és quan foren ferits i detinguts. Passaren les guàrdies, i passaren les hores, fins 

al final del dia, i vaig tornar al poble després d’una jornada intensa. Vaig 

comentar-li a Don Paco què havia succeït al matí, i es va posar les mans al cap. 

Va dir que era molt greu, i que em podia costar molt car. Ho vaig comprendre, 

però ja era un fet consumat.  

 

Van passar alguns dies, i hi havia rumors de trasllats al front. Tots estàvem 

intranquils, però el més greu d’aquells moments fou que ens van fer formar a 

tota la tropa. Jo vaig pensar: “Ja està, ja estàs llest per algun front; no podré 

despistar-me”. Però la nostra sorpresa fou quan vam veure tres oficial del cos 

jurídic buscant algú, fins que van detenir un soldat de la meva companyia de 

Sanitat. Vaig pensar que alguna cosa hauria d’haver fet. Després d’algunes 

hores plantats al pati, ens van deixar lliures. Vaig agafar el tren a la meva 
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segona llar. Ja una mica tard per menjar, em vaig dedicar en part a la meva 

persona i a escriure als meus familiars.  

 

El dia següent dels fets ens vam assabentar, a través del sergent, que l’havien 

detingut per haver estat a l’habitació dels incomunicats. Vaig pensar: “Aquests 

em busquen a mi, què faig? Em presento, me’n vaig...”. Vaig estar-ho rumiant, 

els pros i els contres, i el meu jo em va convèncer que havia de presentar-me. 

Però abans vaig pensar com fer-ho, què dir... Se’m va ocórrer que, com que 

tenia el títol de Milicià de Cultura i no l’havia utilitzat, vaig pensar que això seria 

bo per a mi, i així ho vaig fer. Em vaig presentar al qui més manava del quarter 

i ell va telefonar a l’hospital on es feia el procés del cas.  

 

Vaig demanar permís per presentar-me als juristes militars, però abans 

telefonaren per saber què havia de fer jo i on m’havia de presentar. Van dir que 

a l’hospital on van passar els fets, i així ho vaig fer. Creia que tindria una 

confrontació amb els dos oficials presos, però no fou així. Em van indicar una 

sala especial amb una taula gran i diverses cadires. Vaig seure amb el cor que 

em feia salts de nervis; van tardar una mica i cada minut que passava eren més 

i més nervis. Per fi van entrar quatre persones, amb cares de pocs amics. Em 

vaig asserenar i vaig esperar per veure per on començaven. Em van preguntar 

d’on procedia, com em deia... Els vaig indicar tot el que em van demanar, però 

en calma. Tots prenien notes. Els vaig dir que era Milicià de Cultura i que, com 

a membre d’un títol cultural i humanitari, en passar per la porta dels dos 

militars vaig sentir uns cops i uns crit. Vaig entrar per esbrinar què passava, i 

m’indicaren que els faltava aigua. Vaig procurar oferir-los el que em demanaven 

i, a més, per a mi eren ferits i, com a tals, no hi havia diferències.  

 

Es van mirar entre sí, i em van preguntar com era possible que un titular 

d’aquesta categoria no pensés en trucar a algun responsable. Els vaig dir que, a 
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més, era practicant, o ho havia estat a l’Hospital Clínic de Barcelona, i sabia 

tractar els ferits, però, a part, si era tan important la custòdia dels presos, no hi 

havia ni tan sols un guàrdia per evitar allò esdevingut. Només els vaig dir que el 

meu procedir era honrat i sincer. Va haver-hi una pausa; es van reunir a part 

de la taula i, després d’una bona estona, vaig saber el veredicte. Em vaig 

quedar tan sorprès que em va costar reaccionar. La sentència era integrar-me 

al front i, amb una carta adreçada al comandament com a element perillós; i 

això significava un tir al clatell.  

 

Què fer? Em vaig quedar que no sabia què dir. Res. Contra el veredicte només 

se’m va ocórrer dir-los que, sota la seva consciència com a fiscals i acusadors, 

estaven en un error amb mi. Després vaig saber que, just davant de l’habitació 

dels dos ferits, hi havia un militar de grau superior, que és qui va posar la 

denúncia.  

 

Em trobava en una cadira de la sala, quiet, inquiet i sense saber què fer en una 

situació com la meva. Només vaig pensar en mi mateix, en la meva persona. 

Era molt perillosa la meva situació. El meu cap, a un ritme accelerat, pensava 

en les diferents possibilitats. Si m’integrava al quarter, estava perdut. Se’m va 

ocórrer desaparèixer del lloc on era. Tan aviat com em fou possible vaig anar al 

carrer de Lenin, a una torre situada molt a prop de l’estació del ferrocarril que 

agafava per anar a Rafelbunyol. Allà tenia un bon amic, del quarter, i d’idees 

molt diferents a les meves. Però es va assabentar del meu cas amb la justícia 

militar i de la meva actitud. Em va abraçar i em va felicitar pel meu 

comportament. No vaig dormir en tota la nit pensant què faria.  

 

Per fi se’m va ocórrer una idea. Vaig pensar que només un capitost de tot el 

territori de València podia salvar-me, i aquest es deia General Aranguren, cap 

suprem militar de la zona de Llevant. Aquest era, en els primers dies del 18 de 
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juliol, el capitost de la Guàrdia Civil a Barcelona i, gràcies a la seva participació i 

lleialtat a la República, es va triomfar a Catalunya.  

 

Vaig demanar-li al meu amic de la torre si podia assabentar-se d’on vivia el 

General, i em va prometre que així ho faria. Li vaig dir que era qüestió de vida 

o mort per a mi. Així ho va fer, i 24 hores més tard tenia l’adreça del General. 

No cal dir-ho, li vaig fer una forta abraçada. Al matí següent em vaig posar les 

millors robes de militar i em vaig dirigir a l’adreça que m’havia donat el meu 

amic. 

 

Després de donar algunes voltes al voltant de l’adreça, em vaig armar de valor i 

vaig pujar-hi. Vaig trucar i va sortir una empleada de la casa. Li vaig donar una 

targeta meva. Van passar uns segons, que em van semblar hores. Per fi, uns 

passos i, de sobte, va sortir una gran senyora, de bon veure. La vaig abraçar i li 

vaig dir: “Senyora, té vostè la meva vida a les seves mans”. Vaig deixar 

d’abraçar-li la cintura i li vaig demanar perdó pel meu comportament amb ella. 

Em va mirar i em va somriure. I entre mi em vaig dir: “He triomfat”. Li vaig 

explicar el que havia fet amb els presos, i a penes li va donar importància als 

fets. Només sé que em va atendre amb molt d’afecte i respecte. Em va 

preguntar d’on era i d’on venia. Li vaig dir que era de Barcelona, i només em va 

contestar: “Que segueixi amb aquest esperit de lluita, per al bé d’un mateix”. 

Aquesta vegada li vaig besar la mà, de respecte, i em va dir que tornés 

l’endemà a les deu del matí i tindria un salconduit perquè el seu marit em 

rebés. Li vaig demanar si em permetia que, per tercera vegada, li fes un petó 

de gratitud a la galta. Em va somriure en senyal d’afirmació i així ho vaig fer. La 

vaig veure com una gran dona, humana i, sobretot, de gran caràcter. 

Seguidament em va dir: “Amagui’s i faci el possible perquè demà sigui a casa 

meva”. Vaig sortir amb llàgrimes als ulls, d’emoció i de llibertat. 
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Vaig baixar les escales de tres en tres. Un cop al carrer, la meva preocupació 

era si algú em perseguia. Camp lliure fins a arribar a la torre del carrer o 

avinguda de Lenin. Aquest era el meu refugi a la ciutat. Em vaig passar la resta 

del dia sense menjar ni a penes dormir. El meu amic, amo de la torre, em va 

abraçar de felicitació pel meu èxit, per la meva audaç entrevista. Van passar les 

hores i mai no arribava l’hora de l’entrevista. I així, vaig quedar adormit unes 

hores.  

 

Sonaren les campanes d’una església molt propera a on era jo. Deurien ser les 

vuit del matí aproximadament. Em vaig sobresaltar, però vaig veure que tenia 

temps per a la gran entrevista, que representava el meu alliberament dels 

càrrecs contra la meva persona, i també la llibertat de veure les persones sense 

cap por de ser capturat. Vaig respirar amb el convenciment de llibertat. Això era 

la meva opinió, podria resultar tot el contrari, però els ulls de la meva 

protectora difícilment podien ser un error, així que em vaig posar les meves 

millors gales i vaig sortir, convençut d’un bon final. Vaig arribar a la cita 

convençut que tot sortiria com esperava.  

 

La nostra segona entrevista fou molt emotiva i d’una grandesa humana. Crec 

que, en el seu interior com a persona, em fa la impressió que la vaig 

sorprendre amb la meva primera visita, amb cara de preocupació i d’angoixa. 

Però, a part, vaig entrar en el seu cor femení. Em va donar, doncs, el benaurat 

sobre, tan esperat, i ja no hi va haver més premudes. Només fou una gran 

mirada d’agraïment. I només em va dir: “Sort”, i la vaig tenir.  

 

Amb el sobre a la butxaca vaig anar al Govern Militar, amb cara de satisfacció i 

de seguretat. En el transcurs del camí, vaig veure els carrers i les places més 

boniques que de costum. La gent que se’m creuava la veia d’una altra manera. 

O sigui que tot era per a mi un món més encantador. Per fi, vaig arribar a 
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l’edifici militar. La guàrdia em va detenir però, en presentar el salconduit se 

m’obriren totes les portes de l’edifici, fins a arribar a les habitacions personals 

del general Aranguren. El capità ajudant del General fou qui em va atendre en 

un primer moment. Em va dir: “Esperi uns moments que està acabant la reunió 

amb altres caps”. Es veu que el capità estava al corrent de la meva entrevista, 

perquè em va atendre més bé del normal. En la fase d’espera vaig pensar: 

“Què li demanaràs al gran cap?”. 

 

Estant en els meus pensaments em vaig oblidar del temps d’espera. Però, de 

sobte, se’m presentà el capità ajudant dient que el General m’esperava. Estava 

nerviós, però serè. Vaig entrar a un gran saló, amb molts quadres d’un estil 

clàssic, amb bones catifes. En fi, la decoració no era per a mi el més important, 

sinó el General. Vaig veure una persona alta, amb molt de caràcter, ben vestida 

i amb moltes medalles. Des d’uns sis metres se’m va plantar davant meu, fent 

uns vaivens, com si digués, entre si, “què nassos tens...”. I així fou, em va 

preguntar què desitjava. Primer li vaig dir el tema de la condemna. Em va 

contestar que tot estava oblidat. Li vaig donar les gràcies i tot seguit em va 

preguntar si volia alguna cosa més, i li vaig dir que sí: “General, vull que em 

col·loqui”. Vaig notar un somriure i tot seguit va trucar amb un timbre al capità 

i, davant meu, li va preguntar on podrien col·locar-me, i el capità va dir que el 

millor seria a l’Hospital Militar, i així fou. No el vaig besar, però la meva gratitud 

i respecte foren eterns. 

 

Analitzant les coses vaig comprendre la mà de la seva senyora. Un cop més, li 

vaig donar les gràcies en el meu cor. Vaig marxar de l’edifici. Com és de 

suposar, els carrers i places eren petits per a mi. Li vaig donar les gràcies a 

l’amo de la torre, em va abraçar pel meu èxit i es va treure el barret en senyal 

de victòria. Tot seguit vaig anar a buscar el tren per anar a Rafelbunyol. En 

arribar i veure’m, tots van sortir a fer-me petons i abraçades. Els vaig contar les 
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meves aventures i les meves accions. Tot va sortir bé, com també, però, podia 

haver sortit malament. Després de passar-me uns dies de pau i de bon menjar, 

em vaig presentar de nou a l’Hospital, i a treballar. Em van donar un bon lloc, i 

així passaren molts mesos, fins que em van treure per altres de serveis 

auxiliars, i de nou al quarter, i d’allí, al camp de taronges.  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 


