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1. INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA 
 
1.1. EL PROJECTE 
 

Aquest treball vol estudiar alguns anys de la vida d’un petit poble de la comarca 

del Bages i dels nois que, havent nascut l’any 1917, al Pont de Vilomara i 

Rocafort, van participar com a soldats de lleva en la Guerra Civil espanyola. 

Concretament, des del setembre de 1937, quan van ser cridats per l’exèrcit, 

fins als anys immediatament posteriors a l’acabament del conflicte. La majoria 

d’aquestes persones havia sortit poc del poble, treballava al camp o les 

fàbriques locals o dels voltants, vivint amb més o menys preocupació l’esclat de 

la guerra i es va veure, de cop, transportada a un altre món. A través de viatges 

penosos per mitja Espanya, van viure un món de misèria, de fred, de mort.  

 

Durant molts anys de la meva vida havia sentit parlar de fets curiosos, 

anècdotes referides al poble del Pont de Vilomara, d’on eren originaris els 

meus pares. Sovint pensava que la visió que se m’oferia d’aquells anys era 

molt limitada, per a mi era com veure el món per un forat. No donava massa 

valor a aquells fets que considerava restringits a un lloc tan concret i creia que 

eren difícilment extrapolables a d’altres pobles i a d’altres situacions. 

 

Amb el temps, els estudis, la feina, algun viatge, m’he anat adonant de com 

n’estava d’equivocada. La visió que té la gent d’un poble del món és tan vàlida 

com la de qualsevol altra. I en el període concret que he analitzat, les 

turbulències que es produeixen a la capital i, en general a les ciutats, diguem-

ne, importants del país, es donen amb molta intensitat en aquest poble del 

Bages.  

 

Per tot plegat, considero que pot ser interessant saber com va ser la guerra civil 

i què va representar per alguns dels seus protagonistes. N’he restringit la 

recerca a la que es va anomenar lleva del 38 per dos motius principals: un que 

el meu pare en va formar part i l’altre, que un dels supervivents conserva el cap 

clar i té ganes d’explicar les seves vivències de l’època, al llarg dels anys ha 
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escrit amb la seva pròpia mà un recull del que en podríem dir les seves batalles 

i ara les ha volgut compartir per a la realització d’aquest treball. 

 

El meu pare, mort fa gairebé trenta anys d’una malaltia que venia arrossegant 

des de la guerra, mai havia estat partidari de parlar gaire de les seves vivències 

al front davant de la família. A més, volia evitar que ens interessés la política, 

mantenia una por terrible a que qualsevol de nosaltres es fiqués en res que 

destaqués en cap sentit. Volia en nosaltres discreció en els ideals, en les 

creences. I és que les atrocitats que va veure realitzar a gent dels dos bàndols 

que van combatre a la guerra i les repercussions al poble li van donar entenent 

que aquesta postura de neutralitat era més segura. No tots els combatents de 

la guerra civil van mantenir aquesta postura acabada la guerra i, molts d’ells 

veieren reforçades les seves conviccions polítiques, tant en un sentit com en 

l’altre. Com a tants d’altres llocs, però, només van poder demostrar la seva 

ideologia els d’un bàndol, la resta si tenia conviccions diferents, no ho va poder 

demostrar o bé en va patir les conseqüències. 

 

El procés per a la realització del treball m’ha portat a reorientar-lo al llarg de la 

recerca. El primer problema va ser constatar que, dels deu nois que van formar 

aquesta lleva només tres eren fills del poble, la resta hi havia anat a viure, 

provinent de diferents llocs. Inicialment, la pregunta girava entorn del què va 

suposar el fet de participar a la guerra, com a combatents, pels membres de la 

lleva del 38. A partir d’aquí, la hipòtesi, potser massa òbvia, era que aquesta 

circumstància havia canviat les seves vides. Un cop començada la investigació, 

em vaig adonar que l’afectació no era només per als combatents sinó que tenia 

tanta o més influència en la gent que va viure la guerra a la reraguarda i que les 

conseqüències per als soldats supervivents van ser relatives, pel què fa a 

canvis a les seves vides i que la influència del conflicte podia afectar més aviat 

la seva visió del món o les seves conviccions que no pas la seva vida 

quotidiana. Fins i tot m’ha sorprès la naturalitat amb la qual, després d’estar 

uns anys a l’exèrcit, tornaven a les seves antigues feines, a les mateixes 

empreses. En canvi, la població, entesa globalment sí que va veure afectada la 

seva vida quotidiana tant durant la guerra com després en la postguerra: 

restriccions de tota mena, canvis en els hàbits socials i en les relacions veïnals. 
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Evidentment, els antics combatents també van patir aquestes conseqüències 

però sembla que amb la mateixa intensitat que la resta de la població i no pas 

més. Potser hauria estat diferent si algun soldat hagués participat en el bàndol 

guanyador, però no va ser el cas, tots ells hi van anar com a soldats de lleva 

del govern republicà i, encara que no van ser represaliats a nivell local, tampoc 

no van rebre mai cap reconeixement ni agraïment. En tot cas, malgrat no ser 

considerats perillosos per part del règim franquista sí que es van veure obligats 

a tornar a l’exèrcit un cop acabada la guerra, per complir amb el servei militar 

obligatori, la mili, ja que el nou règim no els va reconèixer la participació a 

l’exèrcit de la República. 

 

Aquest treball es refereix a un punt de vista local però que és similar al que va 

passar a d’altres poblacions petites catalanes i, evidentment a la recuperació 

de la memòria històrica d’uns fets que, hores d’ara, encara causa recels entre 

determinats sectors socials. L’any 1936, vivien al poble unes 1.230 persones i 

l’any 1940 eren 1.107. Entre assassinats i represaliats per part d’ambdós 

bàndols i amb el temps que van passar a l’exèrcit o fugits un bon nombre de 

joves, les repercussions per al poble devien ser importants. Aquest mateix fet 

es repetí arreu de la geografia catalana. És per això que, es pot matisar i 

enriquir la història oficial que, a vegades, només té en compte els grans fets i 

els grans personatges que hi intervingueren, oblidant-se dels peons d’aquest 

gran joc d’estratègia on han de prendre part vulguin o no vulguin. 

 

La visió que ens ofereix la llicenciatura d’Humanitats pot ser diferent que si el 

treball es plantegés només des d’un punt de vista històric tot i que, com és 

evident, aquest és el que orienta el conjunt de la recerca. Aportacions i 

conceptes d’altres disciplines estudiades al llarg de la carrera m’han ajudat a 

enriquir el treball, com per exemple, tècniques sociològiques, l’estudi dels 

sistemes polítics, l’evolució cultural de la població o l’anàlisi antropològica d’uns 

fets concrets. 

 

El present treball gira entorn al tema de la guerra civil espanyola de 1936 a 

1939. Aquest tema, que és el principal, és també molt ampli i convé concretar 

que s’aborden d’altres temes col·laterals. Així, s’analitzen possibles causes dels 
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fets descrits, s’estudia la vida a la reraguarda republicana, es descriuen alguns 

fets bèl·lics concrets, s’expliciten les conseqüències de la guerra per a la 

població civil i s’enriqueix la història local del Pont de Vilomara i Rocafort. 

 

En ser un estudi tan estretament relacionat amb el poble del Pont de Vilomara i 

Rocafort, és clar que pot interessar els propis vilomarencs que vulguin conèixer 

part de la història del seu poble. El treball té un caire més aviat divulgatiu i, en 

aquest sentit, també pot ajudar el jovent a fer-se una idea més acurada del què 

va passar uns anys enrere. Sempre cal recordar com n’és d’important que les 

noves generacions coneguin el passat i crec que tots els esforços en aquest 

sentit, són interessants. 

 

1.2. OBJECTIUS 
 

A partir de la proposta temàtica, es plantegen els següents objectius: 

- enriquir la memòria històrica del nostre país a través d’aportacions locals 

- visualitzar com les decisions polítiques determinen la vida de les persones 

- conèixer la versió personal dels qui van viure uns fets històrics en primera 

persona 

- contextualitzar els records d’unes persones ancianes en el marc dels estudis 

teòrics sobre la guerra civil 

- estudiar les conseqüències de la guerra civil en una població concreta 

- analitzar les possibles causes dels fets succeïts al poble al llarg de la guerra i 

la postguerra 

- completar d’altres estudis històrics existents sobre la població del Pont de 

Vilomara i Rocafort 

- reconstruir la vida a la reraguarda 

 

1.3. PREGUNTA I PROBLEMA 
 
Com va ser i què va representar la guerra civil per a uns joves catalans i per al 

seu poble? 
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La pregunta és volgudament àmplia perquè, de fet, es refereix als soldats de 

lleva que van anar a la guerra i al jovent que no hi va anar, però que en va patir 

les conseqüències al poble. Aquests joves formen part del grup de persones 

entrevistades. És evident que la guerra no va influir només en el jovent, però a 

part de tenir només els seus testimonis a l’abast, també ens aporten la seva 

evolució vital. Aquesta pregunta, genèrica s’ha de matisar amb el plantejament 

d’altres qüestions: 

- com es va viure l’esclat de la guerra, al poble? 

- què els va passar al front, als soldats de la lleva del 38? 

- en quins aspectes la guerra va provocar canvis en la població? 

- com afectà tot plegat la visió del món dels seus protagonistes? 

 

La hipòtesi del treball és que aquest jovent, tot i veure els seus projectes 

esguerrats, però amb la mentalitat que permet sobreviure psicològicament una 

guerra i les misèries d’una dura postguerra, acceptava els fets que s’anaven 

succeint a llurs vides, amb naturalitat i amb un cert instint de supervivència. 

Malgrat els terribles moments que van viure, tant els que van tornar de la 

guerra com la gent que s’havia quedat al poble, van refer les seves vides i van 

endreçar aquell episodi en un calaix del record, encara que mai van aconseguir 

tancar-lo del tot. 

 

1.4. METODOLOGIA 
 

La realització del treball de Recerca i Final de Carrera es va preveure en dos 

semestres separats per l’estiu. Vaig preveure que, al llarg dels mesos d’estiu 

podria dedicar força hores a completar aspectes de la recerca. De fet, la pròpia 

organització de les dues assignatures va pautant els terminis per a la realització 

de les tasques principals, però no sempre són fàcils de seguir. De fet, 

començar el treball de recerca és com plantar-se davant d’una muntanya 

altíssima que cal superar. Saps que l’èxit és al capdamunt però amb la 

sensació que et falta de tot per començar, no tens ni cordes ni piolets ni calçat; 

per no tenir, no tens clara ni la ruta. I després, en engegar la recerca, et trobes, 

de cop, amb molt material, massa, tant que no saps què és important i què és 

superflu, també s’obren diferents camins, n’encetes un però sospites que no et 
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durà enlloc. Tornes enrere, en comences un altre, fins que et decideixes per un. 

La lectura de la bibliografia, la recollida de dades, la seva classificació, per 

temes, per fonts, va suposar refer els calendaris previstos diverses vegades. 

D’altra banda, m’ha semblat interessant il·lustrar el treball amb imatges reals de 

l’època que s’explica, dels seus protagonistes. Són imatges originals de l’arxiu 

familiar, escanejades per poder inserir en el text i fotografies originals, fetes 

expressament per aquest treball. He inserit algunes imatges d’internet, 

inclouent la referència del web o de l’autor, si és el cas.1  

 

M’ha costa força donar el treball per acabat, sobretot degut a que anaven 

sortint vies d’investigació paral·leles de les quals em costava desprendre’m. I, 

de fet, la primera idea del treball consistia en descriure la guerra i immediata 

postguerra només des del punt de vista dels soldats, però després em va 

semblar que seria més enriquidor poder fer la comparació amb la vida a la 

reraguarda. 

 

El període que s’estudia és entre 1934 i 1944, aproximadament. El tipus de 

metodologia és qualitatiu, encara que s’han hagut d’utilitzar dades quantitatives 

per enriquir o matisar algunes explicacions. Per exemple, les relacionades amb 

dades demogràfiques sobre la població del Pont. Per tal de poder 

contextualitzar millor el període de la guerra civil, cal situar-se una mica més 

enrera, per parlar d’algunes de les causes que van conduir-hi. 

 

Les tècniques més utilitzades han estat les entrevistes personals amb els 

protagonistes o familiars seus, per poder recollir aquest fragment de llurs 

històries personals2. Si bé és cert que hi ha algunes limitacions degudes a la 

seva edat, la majoria no té inconvenient en rememorar uns fets ja molt llunyans. 

Una altra circumstància a tenir present és que la por visceral que van passar 

aquestes persones, les represàlies que van patir o veure patir tant en un bàndol 

com a l’altre, els fa dubtar, encara ara, de parlar de determinats temes o de 

determinades persones i alguns dels entrevistats van mostrar interès per saber 

el grau de difusió d’aquest treball, abans de concretar determinades dades.  

                                                 
1 Les fotografies, com d’altres elements gràfics del treball estan recollits a l’annex 7.4 
2 Veure referències biogràfiques a l’annex 7.1 
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També cal anar amb compte perquè hi sol haver matisacions molt personals, 

que cal anar contrastant per no caure en el perill de la idealització, pretesa o 

no, que poden fer els entrevistats. S’han consultat fonts documentals que han 

ajudat a contextualitzar les entrevistes i en completen les dades. Ha calgut, per 

tant, analitzar amb deteniment les dades obtingudes, ordenar-les, ubicar els 

escenaris, assegurar la cronologia i alhora, comparar aquestes dades amb les 

documentals, per a comprovar si hi ha coincidència. La comprovació dels seus 

records, l’exactitud d’algunes de les informacions ofertes en contrastar-les amb 

la documentació fa suposar que, en general, els records dels informants 

s’ajusten a la realitat. En aquest sentit, cal remarcar la seva bona disposició a 

col·laborar, a explicar fets que no sempre els deixen ben parats però que han 

assumit. L’elecció dels informants no ha estat gaire difícil. Partint de parlar, en 

primer lloc amb l’únic supervivent de la lleva del 38, que té capacitat per 

recordar i explicar els fets, a continuació, familiars seus i dels altres nois de la 

lleva, en darrer terme, d’altres persones grans del poble que hi van viure la 

guerra.  

 

En tractar el tema de la guerra civil, el principal problema que se’m va plantejar 

en iniciar la recerca va ser el relatiu a les fonts. D’una banda, la documentació 

relativa a la Guerra Civil és immensa, hi ha molts llibres, pàgines web i articles, 

fins al punt que és molt difícil fer-ne una selecció oportuna. La lectura de tota la 

informació disponible és impossible sinó és dedicant-hi anys. Per aquest motiu, 

només he utilitzat poques obres generals sobre la Guerra Civil, els llibres de 

Pierre Vilar, de Hugh Thomas i de Josep M. Solé, com a marc genèric. No hem 

d’oblidar que aquesta guerra és un aspecte de la nostra història recent conegut, 

a grans trets, a nivell popular, per tant calia, d’entrada, establir un marc teòric 

científic i precís sobre el qual basar la resta de la recerca que superés 

conceptes preconcebuts. A partir d’aquesta base, la recerca bibliogràfica s’ha 

enfocat a temes més concrets, ja sigui en capítols o apartats concrets d’obres 

generals o en monografies sobre aspectes concrets, a l’entorn del poble 

(Ballvé, Closas i Griera), de les víctimes (Oliva, Aloy) o de batalles concretes 

(Salas, Alonso). Val a dir que la bibliografia específica sobre el Pont de 

Vilomara és força minsa. La direcció de la recerca ha vingut marcada pels 

esdeveniments narrats pels informants, intentant contextualitzar en tot moment 
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les seves explicacions i contrastar-les, ja sigui amb fonts documentals o d’altres 

fonts orals. Una altra dificultat que s’ha presentat a l’hora de la recerca 

d’informació és que la documentació conservada a l’Ajuntament del Pont de 

Vilomara i Rocafort és força minsa i es limita a les actes del consistori i als 

llibres del registre civil; no hi ha cap tipus de referència a qüestions militars, ni 

arxius de partits polítics ni sindicats de l’època i a l’arxiu Comarcal de Manresa, 

hi ha poques dades sobre el poble. D’altra banda, a l’Arxiu General de la 

Guerra Civil de Salamanca, només hi he trobat un document sobre 

expropiacions fetes l’any 1937 al Pont. Tot i així, la recerca en aquestes fonts 

m’ha suposat un temps més llarg del previst, sovint rellegint la documentació, 

em costava decidir si podia interessar pel treball però, sobretot, la seva lectura 

té alguna cosa de fascinant que em desviava l’atenció de la recerca. De tota 

manera, com comprovarem més endavant, la formació dels diferents 

consistoris i les decisions que van prendre són dades que il·lustren causes i 

conseqüències dels fets que recorden els informants. 

 

La darrera dificultat del treball però no la menys important, es relaciona amb els 

informants. Tots ells són persones grans, alguns amb la salut precària i els fets 

que els demano explicar van passar ja fa molts anys. En relació amb aquesta 

circumstància, val a dir que amb les dades que m’han proporcionat es 

plantegen possibles noves línies de recerca que s’haurien de seguir amb 

celeritat, perquè en algun cas no tenim altra font d’informació que aquestes 

persones. Per exemple, no s’han estudiat els cassos dels soldats que van morir 

defensant el poble quan van entrar els franquistes; sembla que, com a mínim 

n’hi va haver sis. Però a més, s’ha obert una altra qüestió que no he pogut 

corroborar, és possible que els franquistes afusellessin alguns milicians el 

mateix dia que van entrar al poble o poc després. Això ja no ho recollirà el 

present treball, però aquesta recerca continuarà, ja que si és cert, aquests 

homes deuen seguir desapareguts pels seus familiars, perquè no estan 

identificats enlloc. La contrastació amb fonts documentals dels fets narrats pels 

informants s’ha anat fent al llarg de tota la recerca; així mateix, a partir de 

dades obtingudes de fonts bibliogràfiques, els informants han exemplificat i 

matisat fets històrics estudiats anteriorment des d’altres punts de vista. Un 

exemple d’aquest darrer cas és la descripció de l’entrada de l’exèrcit franquista 
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a la ciutat de Castelló. Les versions escrites coincideixen a parlar de les 

atrocitats comeses per l’exèrcit republicà abans de sortir-ne; la versió que n’han 

donat els informants fa imaginar una colla de nois, espantats, amagant-se entre 

els tarongers perquè no els veiessin ni l’enemic ni els seus oficials i així, 

estalviar-se d’entrar en combat, entrar-hi finalment i fugir un altre cop, 

perseguits pel foc enemic.  

 

Al llarg del treball s’ha intentat fer un esbós del que era la vida al Pont de 

Vilomara i Rocafort al llarg d’aquests anys. Val a dir que, com quedarà reflectit, 

la divisió del poble entre dretes i esquerres era molt profunda i que en aquest 

moment, alguns d’ells encara han demostrat clarament les seves preferències 

ideològiques. 

 

Per acabar aquesta introducció, m’agradaria, un cop més agrair a tots ells la 

seva col·laboració desinteressada però sobretot remarcar la importància que 

tenen ells, com la que tenen, tenim, les altres persones, en l’anàlisi històrica. 

Tan de bo aquest treball pugui retre homenatge a aquestes persones i 

contribueixi a que la història que ens expliquen no caigui en l’oblit. Ja ho va dir 

Winston Churchill (polític anglès, 1874-1965):  

 

Els pobles que obliden la història estan condemnats a repetir-la. 
 

 
El Pont de Vilomara: pont sobre el riu Llobregat 
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2. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 
 
2.1. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 
 

El Pont de Vilomara i Rocafort és un municipi de la comarca del Bages, molt 

proper a la seva capital, Manresa, els seus termes municipals limiten seguint el 

riu Llobregat. El municipi està format per dues poblacions, separades entre 

elles set quilòmetres, per carretera: el Pont de Vilomara, vora el riu i Rocafort, 

dalt d’un turó des d’on es domina bona part del Pla de Bages. El terme, a més 

d’estar regat pel riu, també rep les aigües de dues rieres, la de Mura i la de la 

Santa Creu. L’orografia del municipi oscil·la entre els 202 m, del Pont i els 608 

m del Puig Gil; Rocafort es troba a 423 m.  

 

La vegetació autòctona és l’alzinar, però la utilització de la fusta d’aquest arbre 

com a combustible i la creació de vinyes, la va degradar. El progressiu abandó 

dels conreus va permetre la proliferació del pi blanc, que va cremar fàcilment 

en un gran incendi que arrasà el municipi l’any 1985. La desforestació que 

seguí ha permès deixar al descobert una gran obra en pedra seca, de feixes, 

tines i barraques de vinya, que demostren la importància del conreu en 

èpoques passades3.  

 
Obra de pedra seca, prop del Pont, camí de Rocafort 

                                                 
3 S’han fet diversos estudis sobre aquesta obra al Bages: 
o Diversos autors (2003): Els paisatges de la vinya. Manresa: Centre d’Estudis del Bages 
o Soler i Bonet, J (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la 

comarca del Bages. Manresa: Centre d’Estudis del Bages 
o Plans Maestra, J. (2006): Arquitectura Tradicional en pedra seca: el patrimoni immoble 

a la comarca del Bages. UOC: Treball Final de carrera 
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Cal dir que el nom actual del poble és oficial només, des de 1982. En temps de 

la guerra civil es deia Rocafort i Vilomara, tot i que en alguns documents 

consta com a Rocafort i el Pont de Vilomara, però fins a 1917 s’havia dit 

Rocafort de Bages. L’explicació del canvi de noms té relació amb els canvis 

soferts per la població al cap de la història, com veurem més endavant. 

 

Les primeres referències documentals de l’actual municipi són de l’any 932 i es 

refereixen al terme de Néspola, que incloïa els de Rocafort, Vilomara, Mura i 

Talamanca. A partir del segle X, ja consten separadament, cadascun d’ells amb 

el seu respectiu castell. Això sí, l’església i el castell de Rocafort com a Palau 

de Veça, nom que perdurà fins al segle XI. 

 
Rocafort 

 

El nucli de Rocafort va tenir força importància a la comarca durant l’època 

medieval, encimbellat i protegit per un castell, el nom originari del qual és Palau 

de Veça. Closas i Griera (1988) exposen l’evolució de les propietats de terres a 

Rocafort. El castell i les seves terres que havien estat de domini comtal passen 

a propietat de la família Rocafort el segle X , fins que l’any 1281, Humbert Ot 

abans d’entrar com a monjo al monestir de Sant Benet de Bages ven tot el seu 

domini a Pere Sitjar, ciutadà de Barcelona. El 1377, castell i terme passen a ser 

propietat del monestir de sant Benet per herència de la família Sitjar, en el 

moment en què n’era abat Arnau ça Coma. Sembla que el castell quedà 

abandonat pels voltants d’una altra guerra civil, la catalana de 1462. Sant Benet 



VILOMARENCS A LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939. MONTSERRAT ESPINALT I SELLARÉS. DESEMBRE DE 2006 

 - 15 -

però, continuà tenint influència en el terme durant els segles XIV i XV, tot i que 

amb el pas del temps es veurà obligat a establir pagesos en els masos que 

havien quedat rònecs, abandonats. L’any 1835, amb l’exclaustració, les 

propietats deixen definitivament de pertànyer al monestir. Els descendents 

d’aquells pagesos seran els grans propietaris de terreny uns quants segles 

després. Concretament, a Rocafort, l’any 1860 hi consta que 16 propietaris de 

masos tenen el 95,2% de la propietat de la terra; la resta de la propietat és en 

mans de 102 propietaris. Val a dir que les xifres respecte a l’explotació de la 

terra són diferents, els petits propietaris treballen, a rabassa, el 35,5% del 

terreny4.  

 

Per la seva part, trobem el topònim de Vilomara (escrit Villa Amara) a l’any 982 

en un document de donació a l’abadia de Sant Benet de Bages. El nucli de 

Rocafort va ser el més rellevant de la població i va mantenir la Casa de la Vila 

fins al 1868, moment en què un grup de persones del Pont de Vilomara va 

prendre la documentació municipal i la va portar fins a la seva localitat, sembla 

que de manera violenta. L’aïllament i la segregació que patiren els habitants de 

Rocafort es va mantenir durant molts anys: no hi arribà l’electricitat fins al 1958, 

el telèfon el 1960 i la xarxa d’aigua potable es va haver d’esperar fins al 1972, 

mentre que al Pont aquest darrer servei s’havia inaugurat el 1914. 

 

El Pont va ser un raval sorgit al voltant del pont medieval i d’un hostal vora el 

camí ral que unia Manresa i Barcelona; també s’ha trobat documentació relativa 

a l’existència de molins vora al riu, com a mínim des del segle XIII. Tot i que el 

pas del riu devia haver estat franquejat per algun pont des de temps remots, el 

primer pont de pedra documentat amb certesa data del segle XIV i encara se’n 

conserva un arc apuntat. El pont ha estat destruït per les riuades diverses 

vegades i sempre reconstruït degut a la importància que ha tingut aquesta via 

de comunicació. 

 

Abans de la industrialització, la gent del municipi vivia sobretot de l’agricultura, 

en canvi, la ramaderia era bàsicament destinada a l’autoconsum. De tota  

                                                 
4 Dades analitzades per Ferrer Alòs, Llorenç (1987): Pagesos, rabassaires i industrials a la 
Catalunya Central : segles XVIII i XIX. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
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manera, les terres del terme no són massa productives, en part per l’orografia 

força accidentada, però també per la qualitat del sòl que, a més es podia 

adobar poc, per l’escassetat de la ramaderia. Sequeres i plagues malmetien els 

conreus de cereals; escampats pels turons del terme es veuen les restes de 

masies i d’innumerables parets de pedra seca; a prop del riu i les rieres, hi 

queden restes dels molins que abastien la població. Va ser un poble propici a 

l’emigració, sobretot a la propera Manresa. A partir del segle XVII, la 

generalització de l’olivera i la vinya es constata en les construccions de les 

barraques de vinya, tines i cups esmentats i millora una mica la situació del 

poble. 

 

Un fet remarcable pel què fa al Pont de Vilomara i Rocafort és l’evolució de la 

seva població. Si bé quan els seus habitants es dedicaven bàsicament a 

l’agricultura, la pobresa de les terres afavoria la marxa dels seus habitants cap 

a d’altres poblacions, l’arribada de les fàbriques al municipi, però també als 

municipis propers de Castellgalí5, Manresa o Sant Vicenç de Castellet, va 

produir l’efecte contrari i va començar a arribar gent d’altres contrades.  

 

 
Antiga fàbrica dels Carburos, en terme de Castellgalí 

                                                 
5 Una antiga fàbrica tèxtil de Castellgalí, al barri de Boades, situada riu avall respecte al Pont, 
es va convertir en la “Fàbrica de Carbons elèctrics”, (els carburos) el 1898, es dedicava a la 
fabricació de carbons, piles elèctriques i derivats, a http://www.castellgali.diba.es/pain.htm. Va 
necessitar ocupar molta gent, com veurem, la majoria dels nois de la lleva del 38 hi van 
treballar alguna temporada. 
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El procés va ser progressiu fins a la postguerra. A partir de l’any 45 del segle 

XX, va arribar un nombre molt elevat de persones immigrants de la resta 

d’Espanya. Des de finals del segle XX, hi ha hagut un altre fenomen respecte al 

poblament del municipi: tant el mateix Rocafort com algunes urbanitzacions que 

s’han creat entre les dues localitats, River Park i can Riera, han aportat nova 

població, que, majoritàriament, havia utilitzat aquests habitatges com a segona 

residència però que darrerament s’hi estan quedant a viure, com ho demostren 

els padrons municipals des de finals dels anys 80. Aquest procés encara 

continua, dins el terme de la veïna Mura, però molt pròxima al nucli urbà del 

Pont va néixer la urbanització Marquet Paradís. La utilització dels serveis 

municipals i socials (metges, escola, recollida d’escombraries, etc) va generar 

alguns problemes i després d’uns anys de litigis veïnals, els dos municipis van 

acordar modificar els termes, l’any 1994, de manera que aquesta urbanització 

quedés dins del Pont de Vilomara i Rocafort. L’any 2005 al Pont de Vilomara i 

Rocafort hi havia 3.154 habitants, segons fonts municipals. 

 

El nucli del Pont de Vilomara començà a créixer arran de la construcció de les 

fàbriques,6 que anaven absorbint també gent de Rocafort. Així, el 1848 ja 

funcionen les fàbriques Jover i Regordosa que donen feina també a persones 

dels voltants (Mura, Talamanca, Manresa) i va ser una sort per compensar la 

manca de feina deguda a la crisi de la fil·loxera que va arribar al municipi el 

1896. De tota manera, la vida de les fàbriques del Pont ha estat força moguda. 

                                                 
6 Evolució de la propietat de les fàbriques tèxtils del Pont de Vilomara i fets destacables que s’hi 
relacionen, fins als anys trenta.  

Any Fàbrica Propietat Fet destacable 

1848 1 
2 

Jover 
Regordosa 

Inauguració de les fàbriques 

1902 1 Jover Explosió del vapor, el 17 de gener 
1902 1 Jover  -  Regordosa Jover es ven la fàbrica a Regordosa 
1920 3 Manufactures Quera S.A. Obre la fàbrica de dalt 
1926 1 Indústries i magatzems 

Jorba S.A. 
Jorba es fa càrrec de l’antiga fàbrica 
Jover 

1928 2 Regordosa Incendi de la nau 
1931 2 Regordosa Reobertura de la fàbrica 
1932 1 Indústries i magatzems 

Jorba S.A. 
Acte en commemoració de l’accident de 
1902. 

1936 2,3 Expropiacions Celler cooperatiu de la Unió de 
Rabassaires 

1936 1 Col·lectivitzada  
Taula 1: Fets destacables a les fàbriques fins a la guerra civil 
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El 1902, va explotar el vapor de la fàbrica Jover7 i va causar tretze8 morts i més 

de quaranta ferits.  

 

Com que a les fàbriques, hi treballava gent d’altres pobles, hi havia unes naus 

amb cuina i dormitoris per tal que aquests treballadors poguessin passar la 

setmana al poble. Majoritàriament, hi treballaven dones, i també nens, els 

homes continuaven fent feines al camp. El 1920 s’instal·la una altra fàbrica al 

poble, a la part alta del Pont, Manufacturas Quera S.A. coneguda com la 

fàbrica nova o de dalt. El 1928, s’incendia la fàbrica Regordosa i, encara que 

no hi ha desgràcies personals, les pèrdues econòmiques són importants; els 

seus obrers van anar a treballar a d’altres indústries Jorba de la comarca. Va 

ser reconstruïda i tornà a funcionar a l’agost de 1931. 

 

Després de canviar de propietaris la fàbrica de dalt, es va tancar a finals dels 

anys 80 del segle XX. El complex de les fàbriques de baix, encara funciona, ara 

no com a filatura, sinó com a tint. 

 

 

2.2. EL CONFLICTE RABASSAIRE 
 

El conflicte rabassaire és molt anterior a la guerra civil, però tingué influència 

directa en l’esdevenir del poble als anys 30 del segle XX.  

 

Com s’ha exposat més amunt, bona part de les terres del municipi eren 

conreades a rabassa morta. Aquest contracte entre el propietari i l’explotador 

de la vinya establia diverses condicions: l’arrendatari havia de pagar al 

propietari per tenir dret a explotar la terra i a més, aquest la recuperava si 

morien dos terços dels ceps plantats. A finals del segle XX va arribar un paràsit 

                                                 
7 Es coneix una rondalla que n’explica una versió a Llegendes i contalles del Bages (1996). 
Manresa: Angle editorial. 
8 Ballvé (1998) parla de dotze morts el mateix dia de l’explosió, el tretzè va morir cinc dies 
després, a conseqüència de les ferides que va patir. Les víctimes van ser tres nenes de 12 
anys, una de 14, un noi de 15, una noia de 16, dos de 18 anys i les cinc persones restants 
tenien entre 25 i 45 anys. L’impacte d’aquest accident devia ser important, perquè es van rebre 
ajudes, en forma de donatius als familiars per part de la reina Regent, el Príncep d’Astúries, la 
Infanta Isabel, el Bisbe de Vic i el Cercle del Liceu, segons Closas i Griera (1988) 
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del cep, la fil·loxera9, que va fer malbé tota la vinya a Catalunya i, el Bages no 

en va ser una excepció. Hem de pensar que, en aquell moment, bona part de 

l’economia de les famílies bagenques depenia d’aquesta producció i, per tant, 

la incidència d’aquesta plaga fou molt important. Poc temps després es trobà 

una solució gràcies a ceps provinents d’Amèrica que eren resistents a la 

fil·loxera. Els pagesos van aconseguir empeltar aquests ceps a les velles 

soques autòctones i així refer les vinyes. Els conflicte entre els rabassaires i els 

propietaris va venir tant a l’hora de pagar aquesta operació com al fet que 

tenien discrepàncies sobre el què havia passat. Per als propietaris calia 

finalitzar el contracte perquè els ceps s’havien mort però per als rabassaires, la 

soca era la mateixa i per tant el contracte continuava sent vàlid. 

 

Sembla que la solució d’empeltar els ceps va anar bé, potser massa i tot, 

perquè entre la baixada dels preus a causa de la Primera Guerra Mundial i de 

la superproducció hi hagué noves crisis. Al voltant dels rabassaires sorgí un 

moviment sindical format per pagesos no propietaris fins a formar el 1922, la 

Unió de Rabassaires i altres cultivadors del Camp de Catalunya. Entre els seus 

fundadors hi va haver dirigents del què després seria Esquerra Republicana de 

Catalunya (fundada el 1931) com Amadeu Aragay o Lluís Companys. Amb la 

dictadura de Primo de Rivera, entre el 1923 i el 1930, el sindicat va veure 

sensiblement reduïdes les seves activitats però, es desenvolupà amb força 

amb l’arribada de la República. El seu programa era radical, tot i que no 

revolucionari, després de tot, els pagesos catalans s’havien mostrat 

tradicionalment conservadors. Mantenia estretes relacions amb Esquerra 

Republicana (ERC), de tota manera, el govern català en mans d’aquest partit, 

no s’acaba de decidir a fer una nova llei que regulés la propietat i l’arrendament 

de les terres, per això, a partir de 1933, el sindicat s’anirà distanciant del partit 

polític i es radicalitzarà. Per la seva banda, els propietaris es mostren propers a 

la Lliga Regionalista, partit de dretes i catalanista. Finalment, el Parlament de 

Catalunya aprova la Llei de Contractes de Conreu el 1934 que, tot i ser 

moderada, sí que preveia que els rabassaires podien arribar a ser amos de les 

terres que explotaven. La llei va ser rebutjada per les dretes i els propietaris i 

finalment, el govern de la República a Madrid l’abolí. 

                                                 
9 La fil·loxera va entrar a la comarca, probablement, per Avinyó el 1892 i al municipi el 1896. 
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La Unió de Rabassaires es mostrà sempre clarament antifeixista i tingué 

representants polítics i afiliats a moltes poblacions catalanes i al parlament10. Al 

Pont de Vilomara i Rocafort, també hi va tenir regidors durant la guerra. Un dels 

representants sindicals al poble -que va ser regidor per ERC- en Nònit Puig 

Vila, de Rocafort, va arribar a escriure un llibre sobre el sindicat, l’any 35, Què 

és la Unió de Rabassaires, prologat per Lluís Companys.  

 

Als anys 20 i 30, alguns propietaris de terres de conreu del Pont i Rocafort, van 

tenir conflictes amb els seus arrendataris rabassaires, alhora de decidir quant 

havien de pagar per aquest arrendament i, aquestes discrepàncies 

esdevingueren tensions socials importants que tingueren repercussió en el 

moment d’esclatar la guerra. 

 

2.3. ELS FETS D’OCTUBRE DE 1934 
 

S’han fet nombrosos estudis per analitzar les causes de la Guerra Civil i una de 

les que destaquen diferents autors es refereix als anomenats fets d’octubre del 

3411. Degut a la importància que van tenir per a la vida del poble durant la 

guerra, se’n fa una breu exposició amb atenció especial a la incidència que els 

fets tingueren a Rocafort i Vilomara. 

 

El 1931 s’han de celebrar eleccions municipals, el consistori de Rocafort i 

Vilomara, en aplicació de les normatives vigents, aprova que el nombre de 

regidors del municipi ha de ser de nou, sis representants del Pont i tres de 

Rocafort. Els partits republicans guanyen les eleccions a Espanya, el dia 12 

d’abril i el 14, es proclama la República. El dia 15 es constitueix un Comitè 

republicà al poble i l’endemà es formalitza la seva constitució; estarà format 

pels regidors electes, però cinc d’ells no arribaran a ser-ho, ja que...  

                                                 
10 Per a més informació sobre aquest moviment sindical pagès, es pot consultar el llibre de 
Jordi Pomés La Unió de Rabassaires. Barcelona, 2000: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat o el web http:// www.veuobrera.org/00fine-x/unio-rab.htm 
11 La bibliografia sobre els fets d’octubre és nombrosa. Podríem destacar:  
o Cruells, Mauel (1976): El 6 d’octubre a Catalunya. Barcelona: Pòrtic 
o Castells i Venosa, Víctor (2000): El 6 d’octubre a Catalunya. Barcelona: Dalmau 
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“a juicio de este Comité no ofrecen la garantía necesaria en estos 

momentos transcendentales para la consolidación de la República 

recientemente proclamada”.12 

 

Finalment el consistori queda format tal i com mostra la taula 2 i els regidors 

prenen possessió dels seus càrrecs, formalment el dia 9 de maig. 

 

Càrrec Representant 

Alcalde Alberto Fontanet Pladellorens 

Bernardo Torradeflot casas 

Antonio Ferrer Ruidor 

Regidors electes 

Pedro Brunet Valls 

Antonio Closas Playá 

Juan Espinal Fainé 

José Vilanova Lleonart 

Ramon Casas Arola 

Regidors designats 

José Vives Prat 

 Taula 2: Formació del consistori. Abril de 1931 

 

El govern de la República havia tingut oposició des del moment en què neix, 

l’abril de 1931, i el fet més greu succeí quan hi hagué l’aixecament militar del 

general Sanjurjo, l’agost de 1932. Si la República va néixer pacíficament 

després d’unes eleccions municipals, immediatament es va trobar amb moltes 

dificultats per tirar endavant. La seva obra de govern volia modernitzar un país 

que mantenia una estructura social antiquada, un país que sortia de la 

dictadura de Primo de Rivera. Es va modificar l’estat segons els paràmetres 

d’una democràcia liberal, tot i així la crisi econòmica internacional no ajudava 

gens a la població a tenir bones sensacions respecte a la República, perquè 

s’adonaven que hi havia menys feina i més atur. I totes les intervencions que 

feia la República per mirar de combatre aquesta crisi, eren viscudes com un 

intervencionisme perillosament semblant al soviètic. També aixecaven recels i, 

fins i tot por, actuacions polítiques com la separació entre l’església i l’estat, 

l’estatut d’autonomia de Catalunya o la creació d’escoles, on els infants rebien 

                                                 
12 Acta de la sessió del ple municipal del dia 16 d’abril. 
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un ensenyament laic. Un dels problemes que es consideraven més greus per 

part dels propis governs republicans era l’explotació dels obrers al camp i les 

primeres mesures provisionals que es van prendre en aquest sentit van ser 

molt discutides13. 

El gener de 1934, es celebren eleccions municipals, el consistori de Rocafort i 

Vilomara ha de tenir set regidors i queda constituït com mostra la taula 3. 

L’afiliació política de cada regidor consta en una acta del 24 d’octubre. Cal 

remarcar que les actes municipals es comencen a escriure en català a partir de 

l’arribada del secretari Joan Badia Calderer, la primera de les quals és de data 

26 de juny de 1932. Aquest mateix secretari seguirà al poble durant els primers 

temps del franquisme. 

 

Càrrec Representant Partit polític 

Alcalde Francesc Orpina Noguera 

Primer tinent d’alcalde Pere Brunet Valls 

Segon tinent d’alcalde Nònit Puig Vila 

Regidors Antón Puigdellívol Batista 

 Domènec Gallart Torras 

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) 

 Antoni Soler Galés 

 Martí Torras Prat 

Lliga Catalanista (LC) 

Taula 3: Formació del consistori. Febrer de 1934 

 

Al llarg de 1934, la Generalitat de Catalunya, governada per partits d’esquerres 

i el govern de la República, en mans del centredreta, van tenir diversos 

enfrontaments. El 2 d’octubre de 1934, la República espanyola passa a ser 

governada, només, per ministres de la CEDA14, partit que arribava a posar en 

dubte la legalitat republicana.  

                                                 
13 Algunes de les causes del malestar de la població en relació al govern de la República les va 
analitzar el seu propi president a l’exili, Manuel Azaña a Causas de la guerra de España. 
14 Confederación Española de Derechas Autónomas, fundat el març de 1933 i format, sobretot, 
per partits catòlics de dretes. 
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Davant el perill que podia córrer l’ordre establert, es va proclamar una vaga 

general a tota Espanya, amb greus incidents, sobretot a Astúries i, enmig de les 

mobilitzacions generals, el 6 d’octubre, el president de la Generalitat, Lluís 

Companys, proclama l’Estat català dins la República Federal Espanyola. La 

resposta del govern de Madrid va ser contundent: va fer empresonar el govern 

de la Generalitat, va decretar l’estat de guerra, se suspengué l’estatut 

d’autonomia i molts ajuntaments democràtics. El coronel Francisco Jiménez és 

nomenat governador de Catalunya i President accidental de la Generalitat. El 

govern restà empresonat fins al febrer de 1936. 

 

Al Pont de Vilomara, aquests fets també van tenir repercussió. Així, a les nou 

del vespre del mateix sis d’octubre de 1934, l’Ajuntament es reuneix en sessió 

extraordinària a la qual només assisteixen els regidors d’Esquerra Republicana, 

sota la presidència de l’alcalde electe mesos abans, Francesc Orpina Noguera 

i, segons consta a l’acta: 

 

“[...] acatant i complimentant les ordres rebudes del President de la 

Generalitat, es constitueixen en Comitè Local per a proclamar la 

República Federal d’Estat Català. 

En compliment, doncs, de les esmentades ordres, el Comitè Local 

proclama la República Federal d’Estat Català, i acorda seguidament 

fer un pregó assabentant-ne al públic, recomanant a l’ensemps la 

serenitat precisa en aquestos moments.” 

 

L’endemà mateix, arriba un comunicat de la Comandància Militar de Manresa, 

on es comunica l’estat de guerra a Catalunya i la manca de legitimitat de les 

autoritats electes. L’Ajuntament es reuneix el dia catorze per tal d’acatar 

formalment la nova situació:  

 

“Acta de constitución del ayuntamiento y nombramiento de la 

comisión gestora. 

En Rocafort y Vilumara, a veinticuatro de Octubre de mil novecientos 

treinta y cuatro, reunidos los siguientes Sres. que constituyen el 

ayuntamiento de esta localidad, Alcalde D. Francisco Orpina 
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Noguera. Concejales D. Pedro Brunet Valls, D. Antonio Puigdellívol 

Batista, D. Domingo Gallart Torres y Nonito Puig Vila, de Esquerra 

Republicana de Cataluña, D. Antonio Soler Galés y D. Martín Torras 

Prat, del Partido Lliga Catalana, se les hizo saber, que por orden de 

la Autoridad Militar de Manresa, quedaban destituidos de sus cargos. 

Acto seguido se notifica a D. José Brunet Playà, D. Juan Plans Prat y 

Antonio Quer Picó, que quedaban nombrados Alcalde-Gestor el 

primero y gestores de las localidades Rocafort y Vilumara 

respectivamente, los otros dos. (Taula 4) 

El concejal D. Nonito Puig Vila no pudo comparecer por hallarse en 

la cárcel de Manresa a disposición de las Autoridades Militares. 

Y para que conste [...]” 

 

Càrrec Representant 

Alcalde-gestor José Brunet Playá 

Gestor de Rocafort Juan Plans Prat 

Gestor de Vilomara Antonio Quer Picó 

Taula 4: Formació del consistori. Comissió gestora. Octubre de 1934 

 

La comissió gestora funciona fins al febrer de 1936. Durant el període en què 

han estat regint el poble, s’ha produït un conflicte per l’expropiació incorrecta 

d’uns terrenys que es van atorgar a la Cooperativa Popular Vilomarense i que 

el seu antic propietari, Martí Torras, reclama. Per tot plegat, l’1 de juliol de 

1936, l’alcalde-gestor, Josep Brunet, així com d’altres persones que van 

intervenir en l’afer són portats als jutjats, perquè es considera la seva actuació 

molt greu. Però, com veurem més endavant, no es va esperar la sentència. 

 

2.4. LA VIDA AL POBLE ABANS DE LA GUERRA 
 

A Rocafort i Vilomara, als anys trenta del segle XX, hi vivien poc més de mil 

persones, pagesos i obrers tèxtils majoritàriament, amb una rica vida 

associativa, que es manifestava en diferents àmbits. I aquesta vida associativa 

també manifestava una altra tendència del poble: la polarització, segons les 

idees polítiques. La societat estava ben dividida entre la gent de dretes i la 
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d’esquerres, tot i que les fronteres, a vegades, es podien confondre, però 

bàsicament, els grups estaven relacionats amb la gent, diguem-ne de missa i 

els que no anaven a missa. Aquesta bipolarització arribava a dins les famílies, 

de manera que, germans, cunyats o sogres podien estar durament enfrontats 

per motius polítics. Habitualment, els grups eren força fixos i no hi havia traspàs 

de personal entre ells. Aquesta separació tan profunda afectà molt 

negativament el poble en els primers moments de la guerra i també la primera 

postguerra, causant morts i revenges que no van servir més que per crear odi 

entre veïns. 

 

D’altra banda, l’arribada de la Segona República, el 1931, va portar canvis a la 

vida del poble. Infants que havien deixat l’escola per anar a treballar a la 

fàbrica, van tornar a estudi. La Teresa Armengol recorda que va tornar a 

l’escola després d’haver estat una temporada treballant. Els nois recorden que 

van tenir un nou mestre que “tenia llibres en català, el mestre Huguet”. També 

es van millorar les condicions dels locals escolars i fins i tot, les nenes van 

passar a fer classes a un nou espai més ben condicionat. Per part de 

l’Ajuntament, s’intentava millorar les condicions dels locals escolars, instal·lant-

hi estufes i il·luminació més adequades. 

 

 
Societat Coral La Unió, amb el director J.M. Serra, a la dreta 
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Així, abans de la guerra, a Rocafort i Vilomara, hi podem trobar dues 

agrupacions corals: La Unió Patriòtica, coral mixta d’homes i dones, dirigida per 

Josep Ma. Serra Sallent, relacionada amb les dretes i l’Ateneu Obrer, coral de 

veus masculines, formada per gent d’esquerres; dues mutualitats d’ajuda 

obrera (Montepio de Sant Felip i Sant Jaume i Germandat de Sant Isidre); dos 

locals d’esbarjo (el Casino i la Catalònia). Fins i tot cadascun d’aquests locals, 

organitzava actes de la festa major separadament i competien per portar al 

poble les millors orquestres del moment. Segons una acta municipal del juny de 

1932, la gent d’esquerres, de l’Ateneu Republicà, convida als representants 

municipals a una llotja per les festes i els representants polítics, a més 

d’acceptar la invitació, ajuden a pagar les despeses amb una aportació de 15 

pessetes. 

 

El pare de la Teresa era sastre i tenia botiga. Ella recorda que la polarització 

del poble també es veia reflectida a casa seva i que polítics de diferents 

tendències volien atreure al seu pare cap al seu bàndol: 

 

El pare, en tenir una feina de cara al públic, intentava quedar bé amb 

els dos bàndols, a vegades, anava a un local i a vegades, a l’altre. 

Recordo que quan venien a emprovar-se la roba tots li demanaven el 

vot per ells: oi que ens votaràs a nosaltres? li deien. 

 

Molts dels homes treballaven al camp, solien portar terres de secà i un regadiu, 

habitualment un hort per a l’autoconsum. Com que no donava prou per viure, 

es combinava aquesta feina amb fer “hores” en algun altre lloc: al bosc fent de 

llenyataire o en alguna fàbrica. Les dones solien treballar a les fàbriques tèxtils 

així com alguns homes i, als Carburos hi treballaven molts nois joves. A 

l’explotació agrícola de l’Angla, hi feien feines temporals tant homes com 

dones. 

 

La Festa major del Pont de Vilomara es celebra per Santa Magdalena, el dia 23 

de juliol. El 1936, la Teresa Armengol s’havia fet un vestit molt bonic per 

estrenar-lo per la Festa Major: 
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...era un vestit blanc, llarg fins als peus, amb uns ribets de pell negra 

als baixos. El vaig guardar molts anys, perquè era molt bonic... no el 

vaig estrenar mai... 

 

I és que poc abans de començar les festes, va esclatar la guerra. 
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3. LA GUERRA CIVIL 
 
3.1. ESCLAT DE LA GUERRA 
 

Vam veure arribar el dia 

que els nens que jo havia vist jugar al carrer 

amb pistoles de fusta, 

amb tiradors d’agulla d’estendre 

o amb espases de llistons 

van abandonar les joguines 

i amb armes de foc van marxar al front, 

les mares espantades 

els duien de la mà 

cap a l’estació... 

 

Ricard Creus: 36 poemes a partir del 36 
 

El febrer de 1936, hi ha eleccions legislatives i esclaten revoltes arreu 

d’Espanya. Es comencen a produir assassinats i actes vandàlics tant per part 

de l’extrema dreta com de l’extrema esquerra.  

 

El 17 de juliol de 1936, tropes militars rebels s’aixequen contra el govern de la 

República, al Marroc i l’endemà, el general Franco ho fa a Canàries. Han pactat 

l’ajuda estrangera i confien en controlar el país en pocs dies però, el cop d’estat 

fracassa: no tots els militars s’han afegit al cop i el govern ha tingut recolzament 

de part de la població. Comença la guerra civil. A partir d’aquí, es produeixen 

noves revoltes a diferents llocs d’Espanya i el país queda dividit en dues zones, 

la republicana, legal i l’anomenada nacional, que controlen els rebels. 

  

En Francesc Maench tenia dinou anys i com a la Teresa, també li va saber greu 

perdre’s la festa major, era relativament conscient del què passava, però amb 

el pas dels anys, ho ha matisat:  

 

Un cop es produeix l’alçament militar, les esquerres també es llencen 

al carrer amb la intenció d’aturar-los. A les grans ciutats hi va haver 
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molts morts, d’una banda i de l’altra. Els partits d’esquerres, que a 

Barcelona havien guanyat a les dretes, es van fer amos del poble, 

van formar un comitè, que feia d’ajuntament. Hi havia molt odi i es 

van fer coses que no estaven ben fetes. 

 

En una sèrie d’articles que va escriure l’antic cap de govern i President 

republicà Manuel Azaña, el polític fa una descripció de la situació d’aquells 

primers dies de guerra en el mateix sentit:  

 

“Al siguiente día del alzamiento militar, el gobierno republicano se 

encontró en esta situación: por un lado, tenía que hacer frente al 

movimiento que desde las capitales y provincias ocupadas [… ] 

tomaba la ofensiva contra Madrid; y por otro, a la insurrección de las 

masas proletarias, que sin atacar directamente al gobierno, no le 

obedecían. Para combatir al fascismo, querían hacer una revolución 

sindical.”15  

 

A l’Ajuntament són destituïts els regidors dels partits de dretes, en aquest cas, 

de la Lliga Catalana, en Martí Torras i Antoni Soler, per ordre del Conseller de 

Governació, el mes d’agost. En el seu lloc, hi entra un regidor per la Unió de 

Rabassaires i un per Esquerra Republicana16. Més endavant analitzarem els 

canvis produïts entre els regidors al llarg de la guerra. 

 

Mentrestant, la guerra començava a avançar, en Francec Maench recorda  

 

A Barcelona es van començar a organitzar columnes de voluntaris 

que van anar al front d’Aragó i allà va començar la guerra de veritat. 

Primer, els voluntaris semblava que anaven a festa major, però quan 

sentien el primer tiro tornaven corrent. Com que faltaven homes, van 

començar a cridar les lleves. 

 

                                                 
15 Azaña, Manuel: El nuevo ejército de la República, dins Causas de la guerra de España. 
16 Acta de la sessió del dia 9 d’agost de 1936. 
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En començar la guerra, l’exèrcit republicà estava constituït per milícies de 

voluntaris, pertanyents a partits polítics o sindicats que lluitaven per defensar 

els seus ideals; també en formaven part membres de cossos de seguretat de 

l’estat com els guàrdies d’assalt, guàrdies civils, carrabiners, etc. Un grup de 

nois del Pont de Vilomara i Rocafort també es van fer voluntaris i no tots van 

tornar. Sindicalistes i revolucionaris van entomar l’aixecament de Franco com 

una excusa per acabar amb tot allò que els feia nosa i que els governs de la 

República no havien eliminat. Dos dels principals símbols del poder reaccionari, 

del que en podríem dir l’antic règim, eren l’església catòlica i l’exèrcit. Es van 

produir cremes i destruccions d’esglésies i assassinats de capellans; d’altra 

banda, el govern va deslligar els soldats de l’obediència als seus caps i, molts 

d’ells se’n van anar a casa seva, d’altres es van afegir a les columnes de 

voluntaris però com que els oficials eren sospitosos de voler col·laborar amb els 

colpistes, es seguien més aviat les consignes dels dirigents polítics i sindicals. 

No hi havia un comandament únic i durant els primers temps de la guerra, no 

es pot parlar d’un exèrcit lleial al govern. També es van repartir armes entre la 

població per tal que pogués defensar el govern legalment constituït. 

 

De tota manera, el govern republicà i el seu ministre Largo Caballero 

s’adonaren que aquesta no era la millor manera de combatre els disciplinats 

soldats franquistes i es va decidir crear un exèrcit popular. Es creen les 

Brigades Mixtes formades per restes de l’antic exèrcit i milícies. Al principi, la 

unitat bàsica era aquesta brigada mixta, conjunt de quatre batallons 

d’infanteria, format cadascun per cinc companyies, reforçades per serveis 

complementaris de transmissions, intendència, etc. Més endavant, les 

brigades mixtes van passar a formar part de divisions i d’exèrcits. Els 

anarquistes es manifesten en contra d’aquesta organització i, a Catalunya, al 

principi es crea un exèrcit a part, amb regiments que agrupen les antigues 

columnes de voluntaris i amb divisions pròpies de la milícia anarquista. Més 

endavant, s’aconseguirà unificar esforços en els anomenats exèrcits: del 

centre, de Catalunya, de Llevant, d’Extremadura, etc. Tot plegat, es comença 

a organitzar l’octubre del 36, però el govern català no s’hi afegeix fins al 1937. 

Podem llegir a l’acta municipal del poble, de 28 de febrer de 1937: 
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“Comunicar a la Presidència de la Generalitat que aquest Consell 

Municipal, integrat per totes les forces antifeixistes del poble, 

s’adhereix ferventment a la idea de la creació d’un exèrcit regular 

popular amb comandament únic.” 

 

El setembre de 1937, l’exèrcit va cridar la lleva del 38. 

 
3.2. LA GUERRA DE LA LLEVA DEL 38 DEL PONT 
 

La lleva del 38 del Pont de Vilomara i Rocafort estava formada per deu nois 

d’entre dinou i vint anys. Alguns eren nascuts al poble i d’altres havien vingut 

de diferents llocs. Havien nascut a Rocafort i Vilomara: Lluís Ferrer Vilanova, 

Vicenç Mas Noguerola i Pere Espinalt Toscas. Provenien d’altres llocs de 

Catalunya: Ramon Segarra i Lluís Calsina Colillas (Manresa), Josep Torreano 

(Barcelona), Francesc Maench Ametlla (Alguaire) i Lluís Subirana Reparada 

(Santa Cecília de Montserrat). Eren fills d’Andalusia, Francisco Nieto i el seu 

cosí Ramon. 

 

S’incorporen a l’exèrcit de Llevant, creat l’agost del mateix 1937. Van haver 

d’anar amb tren fins a Barcelona, el pare d’en Josep Torreano, els va 

acompanyar i la Teresa Armengol que festejava ja amb el Josep, també. A 

Barcelona els van instal·lar a la caserna Lenin, antic convent, i allà és on van 

passar la seva primera nit fora de casa.  

 

...per començar, vam haver de dormir a terra, sense mantes ni res, 

això era perquè ens anéssim acostumant al què ens esperava. Dos 

dies després ens van dur a l’estació per pujar als trens cap a 

València, però no eren trens de passatges sinó de càrrega, dels que 

duien de tot i havíem de seure a terra. 

 

Des de València van continuar el seu viatge, en camions, primer cap a Utiel i 

després a Cañete (Conca) on van començar la instrucció. Al llarg de la guerra, 

aquest poble va ser important per a la logística republicana, proper al front de 

Terol, va ser molt fortificat. Ells van quedar-s’hi tres setmanes, dormint en 
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cases particulars, per parelles i d’allà els van dur dues setmanes més a fer 

instrucció a Campillo de Paraviento, i encara uns quants dies a un altre poble 

de la província de Terol. I cap al front. Degut a la seva preparació, en Josep 

Torreano va poder participar a l’exèrcit com a xofer i en Lluís Calsina, per tenir 

un petit defecte físic, hi feia de cuiner. La resta van anar en camions... 

 

...va començar a nevar i els camions no tenien toldo, tota la neu ens 

queia a sobre, fins que vam arribar a Lidón. Encara no havíem baixat 

dels camions que van arribar els avions dels contraris i ens vam 

haver d’amagar on vam poder fins que van marxar. 

 

Quan es va començar a fer de nit, es van reunir tots plegats, uns 200 homes, i 

van seguir el camí a peu. Els deixaven descansar de tant en tant, però només 

ho podien fer sobre la neu. 

 

Quan ens aixecàvem per marxar, es veien les marques d’on havíem 

segut, perquè s’havia fos la neu a sota nostre. 

 

Després de caminar força hores, van arribar al seu destí, uns corrals de tancar 

ovelles, i allà s’hi van quedar més d’un mes, eren dues companyies de reserva. 

Passaven el temps com podien i encara sort que a prop hi havia una font amb 

l’aigua una mica calenta, perquè hi ha una font termal i això era tota una 

comoditat. 

 

L’espera de l’hora fatal d’entrar en combat no va ser tranquil·la. Un tinent i un 

corneta van discutir per motius polítics, un defensava la UGT i l’altre, la FAI17; 

tant se val. Els companys van enterrar el corneta allà mateix i el tinent se’l van 

endur presoner l’aviació. Maench recorda el cas d’un soldat d’Alacant tenia 

tanta por quan els atacaven els avions, que va embogir i se’l van haver d’endur. 

Aquesta situació no és gens estranya en el cas del tipus de guerra que van 

                                                 
17 UGT, sindicat moderat relacionat amb el partit socialista; FAI, Federació Anarquista Ibèrica, 
rebutja els partits polítics, és partidari d’actuacions violentes per aconseguir la revolució social. 
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haver de suportar aquests homes. Cattini18, recull els estudis d’Antonio Gibelli 

sobre els efectes de la guerra moderna sobre els qui hi participen:  

 

“els terrabastalls de les artilleries representen un autèntic assalt a 

l’equilibri sensorial de les persones que s’hi troben envoltades[...] 

Malgrat que el temps d’una explosió sigui molt breu, les persones 

que en pateixen les conseqüències el distingeixen com una 

seqüència de segments separats. Aquest instant es dilata aleshores 

amb una durada interminable i l’espera es carrega d’angoixa.” 

 
3.3. LA BATALLA D’ALFAMBRA 
 

Però la guerra seguia el seu curs. L’exèrcit de Franco vol conquerir Madrid i, 

com a distracció, els comandaments republicans decideixen trencar el front 

d’Aragó a Terol, en mans dels rebels. A mitjans de desembre, en un hivern molt 

cru, amb fortes nevades i temperatures de menys de 20º sota zero, quan 

sembla que Franco prepara l’atac definitiu a Madrid, l’exèrcit republicà ataca 

Terol, pensant que és una ciutat mal defensada. L’operació l’ha de realitzar 

l’exèrcit de Llevant, uns 100.000 homes, a les ordres del general Hernández 

Saravia. Juntament amb el comandant Enrique Líster rodegen la ciutat i hi 

posen setge. Aquesta atac obliga els rebels a refugiar-se dins la ciutat per a 

defensar-la. Franco va trigar encara uns dies a desestimar l’intent d’atac a 

Madrid però finalment es decideix a ajudar els defensors de la ciutat. Tot i que 

el 23 de desembre sembla que la ciutat està a punt de caure, comencen a 

arribar els reforços nacionals. Els combats es produeixen fins i tot dins les 

cases, les explosions de mines i de l’artilleria maten i fereixen molta gent, tant 

civils com militars. Fora de Terol, poblacions senceres, aniran canviant de 

bàndol depenent dels diferents atacs i contraatacs d’un bàndol i de l’altre, el 

front era totalment inestable. 

 

Els nois del Pont no eren gaire lluny, a la reserva. Van conèixer que era Nadal 

perquè els van donar menjar una mica més bo, normalment, escàs i a base de 

                                                 
18 Cattini, G.C.: El cost humà de la guerra a Catalunya dins Solé (2005). Volum 4  
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llenties i patates. Passaven el temps fent instrucció i amagant-se de l’aviació 

enemiga. 

 

A final d’any, els franquistes sembla que poden fer fora els republicans encara 

que, finalment el 9 de gener, els últims defensors, encapçalats pel coronel Rey 

d’Harcourt es rendeixen i Teruel passa a mans republicanes. Però Franco no 

dóna la ciutat per perduda i organitza un nou atac, a les muntanyes de Celadas 

i el Muletón que dominen la vall del riu Alfambra. Comença el 17 de gener, 

recolzant-se en l’artilleria i en l’aviació italianes. El general Yagüe travessa el 

riu i comença a envoltar Terol: els republicans han passant d’assetjadors a 

assetjats. Els generals Aranda i Varela aconsegueixen dominar les muntanyes 

dels voltants en molt poc temps i trenquen el front. Les baixes republicanes són 

nombroses i arriben reforços.  

 

El 18 de gener ens van fer formar amb tot, el fusell i les municions i 

ens van dur al front de Terol a un lloc que en diuen Cerro Gordo, per 

reforçar-lo perquè els enemics havien trencat el front; ens hi van dur 

de nit i ens vam ficar a les trinxeres però en fer-se de dia, van 

començar a tirar l’artilleria i l’aviació i ens vam haver de retirar; van 

quedar molts morts i ferits. 

 

En Lluís Ferrer va morir en aquesta batalla. El seu cos va quedar en terra de 

l’enemic. 

 

A les proximitats de Terol, al lloc anomenat Cerro Gordo, cinc-centes peces 

d’artilleria van disparar sobre les muntanyes de Celadas, amb un promig que 

s’ha calculat entorn a 1.500 projectils per hora, cinc per metre quadrat, la 

majoria disparats entre el 17 i el 18 de gener de 1938. 
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Mapa de la zona de Teruel i Alfambra, destaca Celadas. Googlemaps 

 

Entre els republicans hi havia por i insubordinació, el cas més espectacular va  

passar el dia 19 de gener, quan una cinquantena de soldats de la 84 brigada 

mixta, de la 40 divisió, a les ordres del comandant Andrés Nieto es neguen a 

tornar al front i 46 d’ells seran afusellats a Rubielos de Mora. 

 

Els del Pont es retiren als seus corrals, reforcen la companyia per refer les 

nombroses baixes i descansen fins al 4 de febrer. La nit abans, els omplen 

d’armament i els envien un altre cop al front, de nit. A les 9:30 del matí del dia 

5, els nacionals inicien l’atac amb l’artilleria i l’aviació, avions Junkers JU-52, de 

la Brigada Aérea Hispania i Messerchmith i Stuka de la Legió Còndor que 

destrossen les posicions republicanes. Seguidament, l’atac de la infanteria obre 

un corredor en la 151 brigada mixta. 

 

A punta de dia, són atacats per l’artilleria, mentre que els republicans es 

queixen de no tenir prou artilleria amb què defensar-se i l’aviació els comença a 

atacar una mica més tard. Han de fugir a la desbandada, deixant pel camí tot el 

pes que podien, i així intentar córrer més; van deixar els macutos amb roba per 

estrenar, que prou falta els faria degut al fred que feia. També els empaita la 

cavalleria, el terreny és molt pla i no tenen on amagar-se, de fet la càrrega de la 
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1ª División de Caballeria a les ordres del general de brigada José Monasterio 

Ituarte, destacat dirigent falangista, va protagonitzar la que va ser la última 

càrrega de cavalleria en les guerres europees. De dies, escapar-se de la 

cavalleria per terra i de l’aviació per l’aire. Els atacs de l’aviació eren en 

cadena: set o vuit bombarders, quan un s’enlairava després de disparar, en 

baixava un altre, sense parar. Quan els aviadors acabaven la munició, tiraven 

les caixes buides. A la nit, intentaven reunir-se i comptar quanta gent faltava, 

caminant sense haver de córrer perquè l’aviació no atacava. De dies sempre 

corrent.  

 

“En aquellos dos días la República perdió 800 Km2 de terreno, 7.000 

hombres cayeron prisioneros y sufrió otras 15.000 bajas, perdiendo 

asimismo gran cantidad de material: municiones, armas y 

ambulancias. Los que no quedaron cercados huyeron 

atropelladamente, siendo ametrallados por la aviación19.” 

 

La batalla de l’Alfambra va ser curta però espectacular; l’exèrcit popular va ser 

derrotat sense poder entrar en combat i la terrible carnisseria que es va produir 

en aquella zona va fer minvar força els ànims dels combatents. Els soldats 

només pensaven en fugir d’aquell infern, però tampoc no sabien on anar ni què 

fer, molts es van rendir a l’enemic, d’altres van continuar corrent. Enrere, 

sempre enrere.  

 

3.4. LA BATALLA DE LLEVANT 
 
Com van poder, van arribar a la província de Castelló, van reorganitzar la 

companyia per fer front a l’atac dels franquistes però no hi havia manera 

d’aturar-los, i tornar a fugir. Es van reunir, els que quedaven, a Coves de 

Vinromà, on van arribar soldats nous que s’havien de preparar ràpidament per 

entrar en combat. La instrucció que rebien els soldats s’havia de fer cada 

vegada més de pressa. 

 

                                                 
19 Thomas(1988),  volum 2, p. 853 
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Un tinent explicava a uns soldats que havien arribat, com funcionava 

una bomba de pinya, però va fallar la bomba o es va equivocar, va 

explotar i va fer més de vint ferits i el tinent va quedar ple de 

metralla. 

 

Aproximadament un mes més tard els fan anar a Tortosa per a reorganitzar la 

companyia, però s’hi queden pocs dies i de seguida els destinen a Morella, 

perquè l’estaven atacant amb força i perillava de caure en mans de l’enemic, 

quan hi anaven, van topar amb les tropes que ja es retiraven. Segons un 

informe del Comissariat del 22è cos de l’exèrcit, el 4 d’abril, la 129 brigada 

internacional, fuig de Morella abans no hi arribi l’enemic, posant en perill la 

brigada 74 de la divisió andalusa, el quart batalló de la 61 brigada intenta 

defensar la ciutat, tot i que ha de fugir pel foc de l’artilleria i l’aviació. Tampoc 

resisteix els atacs la 7420. Francesc Maench explica que davant el panorama 

van decidir retirar-se però que un comissari polític, pistola en mà, els va obligar 

a fer front a l’enemic dalt d’un turó, mentre l’artilleria enemiga l’estava 

bombardejant. Els va caure un obús al costat, per sort seva, no va explotar, 

però encara recorda el xiulet que feia en apropar-se i la por de veure’s mort allà 

mateix. Segons recull Cattini21, Robert Musil ha descrit els efectes d’aquesta 

espera i explica que en aquests moments  

 

“l’instant es dilata[...] D’aquesta manera, la relació amb la mort 

esdevé una possibilitat, un esdeveniment en curs de complir-se, 

mentre que sobreviure és l’excepció.” 

 

Com que no es podien enfrontar a l’enemic, continuen la retirada per les 

carreteres que són plenes de civils que fugen. Així van arribar fins al mar. Són 

a l’estació, hi ha la possibilitat d’agafar un tren cap a Barcelona i el dubte es 

planteja: tornar a casa o seguir combatent, però van fer el pensament la sort 

ens ha dut fins aquí, doncs seguim. Finalment, decideixen quedar-se, però no 

hi havia manera d’aturar l’enemic, que arriba al mar per Vinaròs el 15 d’abril de 

1938 i trenca la zona republicana: Catalunya queda aïllada.  

                                                 
20 Descripció d’aquest fet bèl·lic a http://www.aulamilitar.com 
21 Cattini, G.C.: El cost humà de la guerra a Catalunya dins Solé (2005). Volum 4 
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Membres de la lleva vilomarenca del 38 a Alcanyís.  

Drets: Subirana, Maench, Espinalt. Asseguts: Nieto, Segarra 
  

Els comandaments aconsegueixen reagrupar-los i, durant un temps, passaran 

a formar part de la 46 divisió, sota les ordres del tinent coronel Valentín 

González, anomenat el Campesino, les topes d’aquesta divisió eren 

considerades forces de xoc i això els portarà d’un combat a l’altre, això sí, 

sempre endarrere.  

 

Els fan anar al front de Castelló. Quan arriben al pla, les bales dels franquistes 

ja arribaven a la carretera de Barcelona i es dispersen amagats pels camps de 

tarongers. A la nit, una columna dels que els oficials havien pogut arreplegar, 

Espinalt entre ells, entra a Castelló, el 13 de juny. Maench explica: 

 

... la població civil sortia dels refugis, no sabia qui eren els soldats 

que arribaven, uns cridaven “Viva la República”, d’altres “Viva 

Franco”. L’endemà al matí, quan van arreplegar la resta, ens van fer 

entrar. Entràvem en formació dins la població i vam veure arribar 

corrent el comandant i el comissari dient que els moros eren a l’altra 
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banda del poble i vam començar a retrocedir. La població civil ens va 

disparar, venien tiros creuats per tot arreu i llavors cap a baix, als 

tarongers, allà a amagar-te, tots escampats. A la tarda un altre cop a 

reforçar... els carrers eren plens de morts i ferits barrejats. Allà les 

set de la tarda no vam poder aguantar i vam anar en direcció a Vila-

real, a Almassora. Per la carretera, marxava la població civil amb els 

soldats, tots barrejats que si arriba a venir l’aviació...  

 

D’allà havíem d’anar a atacar els franquistes a Vila-real, però per la 

carretera ens vem trobar els tancs enemics i vem fugir cap al riu Sec 

de Burriana; per sort, no duia gaire aigua. Dalt d’un pont del tren, van 

sortir tres homes amb gavardines fosques, no sé qui eren, ens van 

començar a metrallar. Ens vam reunir a Almassora i només érem 

dinou dels més de cent que devíem ser abans, ens vam quedar 

sense oficials. Vam vagar un parell de dies perduts pels tarongers i 

vam arribar a Burriana, allà ens van agrupar i vam anar cap al Grau, 

al port. El comandant va enviar dos enllaços a contactar amb les 

tropes que es veien baixar per la costa, però no van tornar perquè 

els soldats que baixaven eren enemics. La separació entre les dues 

tropes era només el riu Sec, amb l’amplada d’una riera, a Burriana 

encara hi havia la població civil i la línia del front eren les cases de la 

gent. De dia ni un tiro, però de nit allò semblava un castell de focs 

des de baix a la platja fins al capdamunt de la muntanya, tot era foc. 

 

Franco va decidir atacar València quan, segons alguns observadors, fins i tot 

consellers seus, hauria semblat més lògic un atac cap a Catalunya. Els 

republicans es veuen obligats a reforçar les defenses de València. Els nois del 

Pont són enviats a Segorbe, passant per la Vall d’Uixó. A Segorbe, els 

nacionals havien bombardejat un tren a l’estació, ple de material nou per 

l’exèrcit. Amagats rere unes parets presencien un combat entre avions i en van 

veure caure algun. Arriben a prop de Sagunt i aconsegueixen aturar el front 

però amb moltes baixes. Els preparen per fer un atac sorpresa, per això, els 

omplen de munició però l’atac fracassa i han d’escapar-se ràpidament, sense 

controlar què fan. En Lluís Subirana, va morir en explotar-li accidentalment una 
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de les bombes que duia lligada al corretjam, anomenada de sifó, mentre es 

retirava. L’explosió el va matar i la metralla va ferir quatre o cinc dels seus 

companys. 

 
Mapa de la zona de Llevant. Destaca Segorbe. Googlemaps 

 

Continuen retirant-se més cap al sud, en direcció a València, arriben a Llíria per 

refer la companyia per enèsima vegada i van al front cap a Toro, entre Segorbe 

i Terol, el front queda aturat, però Maench explica que la seva brigada va 

perdre més de 1.200 homes22. En aquells moments feia de sanitari i agafava 

les carteres dels morts per poder informar les famílies. Sembla que la línia de 

defensa anomenada XYZ23 construïda pels republicans va ser prou útil, ja que 

els franquistes no van ser capaços de superar-la. El front s’estabilitza el 24 de 

juliol i el 25, els republicans ataquen més al nord, comença la batalla de l’Ebre, 

però Maench i Espinalt són enviats cap a Extremadura perquè han quedat a 

l’altra banda del front. 

 

                                                 
22 Una brigada està formada per uns 5.000 homes i 800 vehicles. Gran Enciclopèdia Catalana. 
23 “la línea de fortificaciones mejor construida de la guerra (la llamada línea XYZ) que, ocupada 
por dos cuerpos de ejército republicanos, resistió todos y cada uno de los ataques llevados a 
cabo por los nacionales entre los días 18 y 23 de julio y que les costaron alrededor de 20.000 
bajas sin ganancia alguna de terreno”, segons http://www.guerracivil1936.galeon.com 
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Mapa d’Espanya, trencament del front. Agost de 1938, segons 

http://www.guerracivil1936.galeon.com 

 

3.5. LA VIDA AL POBLE 1936-1939 
 

Els primers dies un cop va haver esclatat la guerra, la sensació que tenen tots 

els entrevistats és de desgovern, els sindicats es fan amos del poble i hi ha 

represàlies contra la gent de dretes.  

 

Les primeres víctimes de la guerra civil al poble van ser n’Esteve Ponsa, en 

Martí Torras i en Josep Brunet, assassinats al peu de carretera, ja al terme de 

Manresa, el dia 3 de setembre de 1936. En Ponsa, propietari dels cotxes de 

línia i de terres de conreu havia tingut problemes amb els rabassaires sobre les 

rendes a pagar, a més havia estat jutge de pau del municipi; en Torres, de la 

Lliga i propietari d’una botiga, havia tingut conflictes legals amb la cooperativa, 

havia estat regidor pel seu partit; i recordem que en Brunet havia estat l’alcalde-

gestor en l’Ajuntament imposat pel govern militar l’any 34. Un mes més tard, es 

va cometre un quart assassinat; la víctima va ser Francesc Jiménez Sillero, un 

peó caminer de 52 anys, fill d’Aguilar de Boixadors i els motius, rancúnies 

personals amb un polític local. De tota manera, durant el franquisme, ell no va 

rebre cap tipus d’homenatge, el seu nom no surt a les plaques ni als 

monuments commemoratius, mentre que els altres tres tenen un petit monòlit al 

peu de la carretera on van morir i un monument al cementiri del poble, que 
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n’honora la memòria i que es va fer immediatament acabada la guerra gràcies 

a les aportacions que van haver de fer els habitants del poble. 

 
Monòlit a la carretera que uneix El Pont de Vilomara i Manresa 

 

Un altre home que havia destacat per ser de dretes, l’Isidre Maronas, també 

havia de morir com els altres però quan el van anar a buscar, i veient el què 

havia passat, va ser astut i, demanant poder-se acomiadar de la família, va 

fugir pels darreres de les cases i va sobreviure passant algunes setmanes 

amagat al cementiri. 

 

Al poble es va explicar que venia un autobús a buscar disset persones, 

pertanyents a la Lliga Regionalista o d’altres opcions de dretes per endur-se’ls i 

matar-los. Sembla que les gestions de l’alcalde, en Francesc Orpina van 

impedir que aquest viatge macabre es realitzés.  

 

Amb 18 anys, el Francesc, com els altres nois de la seva edat, s’aprofitava una 

mica del cert descontrol que hi havia al poble, però reconeix que hi havia gent 

que es va excedir:  

 

... anaven a casa dels seus contraris polítics i els demanaven diners i 

menjar per la gent que feia guàrdia pel poble, armats amb escopetes 

de caça o el què requisaven. Al jovent, el feien seguir com volien. 

Després d’uns quants dies de disbauxa, no sabies com acabaria tot 

plegat.  
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El Josep Espinalt recorda que, a casa seva, havien de pagar uns diners per les 

guàrdies. De fet, recorda que sempre els tocava pagar, a uns les guàrdies i, 

més endavant, acabada la guerra als altres, pel monument que els franquistes 

van fer als assassinats. La Dominga Sellarés, filla d’una família dretana, 

explicava la por que passava quan els milicians anaven a casa seva a requisar 

diners i objectes més o menys de valor 

 

S’enduien les ràdios de les cases, la nostra era molt moderna i ens 

deien que era l’única del poble que agafava Ràdio Moscou. També 

volien diners, cada setmana venien a buscar-ne i els hi havia de 

donar jo, perquè deien que era més guapa. Portaven escopetes. 

 

Entre la gent que muntava aquestes guàrdies i que terroritzava la població hi va 

haver representants polítics i sindicals i també d’altres persones que es van 

emparar de la situació per abusar dels seus conciutadans. Els testimonis 

coincideixen a acusar d’aquesta situació a Nònit Puig, Carmel Serraseca, Anton 

Puigdellívol i Josep Pifarré. 

 

A part de la gent de dretes, l’Església també recollia les ires dels revolucionaris. 

La seva actitud, sovint repressiva i sempre al costat de les dretes va generar 

desitjos de venjança. De fet, la jerarquia eclesiàstica es va posar de seguida al 

costat dels colpistes, i els religiosos i sacerdots, així com els edificis de 

l’Església, van ser vistos com a una forma més d’enemic de la República. Un 

enemic proper i fàcil de vèncer. 

 

Al Pont de Vilomara, van desmuntar alguns altars i retaules de l’església nova, 

consagrada el 1868 per substituir la petita ermita de Santa Magdalena del Pla, 

en van fer piles i els van cremar. A l’interior de l’església i de la rectoria hi van 

instal·lar els refugiats que arribaven al poble. L’església de Rocafort també va 

ser buidada per utilitzar-se com a garatge però es va salvar el vell sepulcre de 

Pere de Sitjar, perquè va ser portat a Manresa, als edificis que hi tenien els 

jesuïtes, on es van conservar algunes obres d’art. El rector del Pont, Josep Prat 

i Rossell va fugir del poble, juntament amb el rector de Rocafort, Mn. Nicèfan, 
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escortats fins a fora del poble per l’alcalde Francesc Orpina. El rector de 

Rocafort va tenir sort i va sobreviure a la guerra però, Mn. Josep es va amagar 

a Barcelona i el van trobar. Va ser afusellat el 19 de desembre de 1936, al 

cementiri de Montcada, tenia 65 anys. Com ell, d’altres persones destacades 

per ser de dretes al poble, també van ser enviades a Barcelona i fetes 

presoneres en camps anomenats “txeques”. Dominga Sellarés s’esgarrifava en 

explicar:  

 

Vaig veure al diari una fotografia d’un home penjat, anava vestit de 

capellà i duia un cartell que posava “carn de porc a pesseta el quilo”. 

 

Per tant, en els primers cinc mesos de guerra, cinc persones van morir al poble 

víctimes de la violència que es va desfermar. Aquesta dada suposa un 4,1%0, 

ja que en aquell moment hi vivien 1.233 persones. Segons Solé i Villaroya24 

aquesta mitjana supera la mitjana catalana, que va ser del 2,9%0 i, fins i tot la 

comarcal, més elevada, xifrada al Bages entorn del 3,3%0. Quatre d’aquestes 

persones van ser executades víctimes del què s’anomenà “consells de cuneta”  

però la mort de Mn. Josep és responsabilitat dels organismes d’ordre públic 

que, tot i tenir “responsabilitat de govern, actuaven al marge de la legalitat 

(tribunals populars)”25. Davant d’aquesta allau de violència, algunes persones 

significades de dretes o propietaris de terres, es van amagar pels boscos del 

voltant. Tot i que habitualment s’estaven a casa, quan hi havia cert rebombori al 

poble, per exemple quan venien comissaris de fora, anaven a viure en una 

balma, al mig del bosc. Quan eren amagats, els de casa seva, els avisaven de 

si havia passat el perill o no a través de la roba que estenien a les eixides. El 

propietari de l’Angla, Joan Comajuncosa, la casa de pagès més important dels 

voltants, o el de la propietat de Magrans, Jaume Casajuana, així com d’altres 

persones de dretes, van viure els tres anys que va durar la guerra en aquestes 

condicions. D’altres, s’amagaven a casa d’amics que no eren considerats 

feixistes. És el cas dels tres fills de l’Esteve Ponsa, una de les víctimes de la 

carretera; s’amagaven a casa d’Antoni Quer. En Quer, tot i haver format part de  

                                                 
24 Solé i Vilarroya(1989)p. 404-405 
25 Solé i Vilarroya (1989) p. 451 



VILOMARENCS A LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939. MONTSERRAT ESPINALT I SELLARÉS. DESEMBRE DE 2006 

 - 45 -

la comissió gestora del 34 no va ser mai objectiu per als revolucionaris del 

poble. També va ser ell qui va custodiar durant aquells anys convulsos els 

arxius de l’església de Santa Maria i els calzes i d’altres objectes de valor de la 

parròquia. 

 

Es produeixen algunes expropiacions de béns abans d’acabar el 1936. Així, 

l’alcalde Pere Brunet ordena l’expropiació, amb data de 12 de novembre de 

1936, d’una casa de Josep Brunet i d’unes finques de Pere Calsina, de Josep 

M. Serra Sallent i d’Antoni Juvé. En aquest darrer cas també s’ordena 

l’expropiació de la fàbrica. Les finques es destinaran a locals o magatzems per 

a la Unió de Rabassaires i la Unió Sindical Obrera de Catalunya, segons consta 

en un document del Comitè d’apropiacions de la Generalitat de Catalunya, 

conservat a l’Arxiu General de la Guerra Civil a Salamanca.26 D’altra banda, el 

maig de l’any 1937, el municipi incauta els béns immobles del propietari de la 

fàbrica Jorba, en Ricard Torres Reina que segons notícies resideix en territori 

facciós27 i que el 22 de juliol serà declarat col·laborador dels rebels. 

Mentrestant, la fàbrica, col·lectivitzada, no deixa de funcionar. 

 

La formació del consistori va patir molts canvis al llarg de la guerra. El 

novembre de 1936, sota presidència del jutge Joan Oliveras Montaner, es 

constitueix el consistori només amb representants d’organitzacions polítiques i 

sindicals antifeixistes, quedant com mostra la taula número 5. 

                                                 
26 “Documentación relativa a incautaciones hechas en la comarca de Bages.” 
ES.3724AGGCE/1.5.2402.154.11//PS- Barcelona Generalitat,167,3. Veure annex 7.3 
27 Segons acta municipal del dia 23 de maig de 1937. 
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Càrrec Representant Partit polític 

Alcalde Pere Brunet Valls ERC 

Primer tinent d’alcalde Carmel Serraseca Campins Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC) 

Segon tinent d’alcalde Jaume Prunés Prunés CNT 

Regidors Florenci Oliveras Fayné 

 Josep Subirana Puig 

ERC 

 Joan Riera Arola 

 Xavier Lozano Falcó 

CNT 

 Enric Llobet Llobet Unió de Rabassaires 

 Miquel Orti Casas Partit Obrer d’Unificació 
Marxista (POUM)  

 Joan Pérez Berenguer PSUC 

Taula 5: Formació del consistori. Novembre de 1936 

 

En aquesta taula s’observa que la gent d’esquerres es mostra força dividida a 

la població però també la irrupció amb força de noves formacions polítiques 

més radicals en el govern municipal. De fet, aquesta tendència es mostrà 

regularment als ajuntaments catalans durant la guerra i no era més que un 

reflex de les lluites pel poder que es mantenien tant al govern de la República 

com al de la Generalitat. 

 

El dia 12 de desembre es produeix un nou canvi, Serraseca marxa voluntari al 

front i el seu lloc l’ocupa Marçal Santacreu Pasqual. I encara, els regidors 

Subirana i Llobet intercanvien la seva representació política. El 27 de desembre 

es dissol el comitè revolucionari que havia controlat el poble des del juliol i els 

seus béns passen a titularitat municipal. Fins al març del 37 es van succeint 

destitucions i canvis en la composició del consistori. 

 

La gent del poble vivia amb por i per aquest motiu amagava objectes que la 

podien comprometre. El pare de Dominga Sellarés va amagar llibres al terra del 

pati, encara que quan els va treure, molts s’havien fet malbé. La Teresa 

Armengol va amagar un petit missal enterrant-lo en una torreta; se li van fer 
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malbé les cobertes però n’hi va fer unes de noves, amb roba, i encara el 

guarda. També van amagar sants, creus i tot el que es pogués relacionar amb 

l’església o pogués dur algú a pensar que col·laboraven amb el feixisme. 

 

Les despeses de la guerra es fan notar tant a nivell municipal com en les 

famílies, sobretot les que tenien fills al front: a part de tenir un sou menys a 

casa, els enviaven paquets amb menjar que ells prou esperaven. El Josep 

Espinalt recorda com preparaven els paquets que enviaven al seu germà, Pere: 

 

El menjar que els enviàvem no podia ser qualsevol cosa, depenia del 

lloc on eren en aquell moment: si eren bastant a prop, es podia 

enviar algun formatge, però si eren més lluny només podíem enviar 

llaunes o algun espetec perquè es podia fer malbé. Eren uns 

paquets que s’havien d’embolicar molt bé i després encara cosir-los 

amb roba de sac. 

 

El correu entre el front i el poble era força habitual, de tota manera, tant els que 

eren al front com els que eren al poble reconeixen que a les cartes hi escrivien 

el què els altres esperaven llegir, per no generar preocupacions innecessàries. 

La Teresa recorda que, amb el Josep Torreano intercanviaven paraules 

amagades dins les cartes, escrites amb una tinta invisible que només ells 

sabien com descobrir, d’aquesta manera tenien els seus petits secrets davant 

els pares. 

 

Amb l’allargament del conflicte, l’economia del poble pateix cada vegada més. 

A les actes del consistori hi queden reflectits els problemes d’escassetat que es 

patien. Així, el febrer del 37, els pagesos es veuen obligats a cedir la farina al 

municipi per poder racionar el pa, també es regularitza la matança de porcs i 

davant la manca de menjar, s’acorda comprar mongetes a Girona. L’abril es 

regularitza la venda d’ous i es prohibeix la sortida de bestiar viu del poble. Tot i 

l’escassetat, es recullen uns quants sacs de menjar per enviar al Comitè d’ajut 

permanent de Madrid. A partir del maig, la Cooperativa Popular Vilomarense es 

fa càrrec de l’elaboració i distribució de tot el pa del poble. El juny es regularitza 

el preu de la llet i la recollida de llenya d’alzines i la venda de carbó, el 
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setembre. Les actes municipals reflecteixen els problemes que tenia el 

consistori per a fer complir aquestes normatives. 

 

Malgrat aquest panorama, aquell estiu es tiren endavant alguns projectes 

importants per al poble: s’arrangen alguns camins, es repara el pont sobre el 

Llobregat que uneix el poble amb Manresa, es preveuen ajudes als pagesos de 

Viladordis (malgrat que les seves terres pertanyen a Manresa, però hi ha 

establerts convenis de cooperació per la proximitat al nucli urbà del Pont), es 

celebra una diada d’ajut a Madrid i a Euzkadi i a les víctimes del feixisme, 

s’instal·la aigua pública i enllumenat a les escoles i a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament també ajuda en la manutenció dels refugiats que arriben al poble 

procedents de la zona rebel. En Josep Espinalt recorda especialment una 

família aragonesa, l’home era segador i va treballar amb el seu pare al camp, 

però en devien ser uns quants, com demostra el fet que van quedar registrades 

deu defuncions, totes elles per motius de salut, de persones refugiades.  

 

El mes de setembre, però, es produeix una crisi important. L’Ajuntament 

reuneix els productors de blat de la localitat per arribar a una entesa “que doni 

per resultat el que mentre subsisteixi la manca de farina, es pugui elaborar pa 

amb el blat de la collita actual”28. Aquest acord no s’arriba a produir i dimiteixen 

l’alcalde i els regidors d’Esquerra Republicana, de la CNT i del POUM. Només 

queden al consistori, tres regidors: Josep Pifarré Ribau i Joan Pérez Berenguer 

del PSUC i Isidre Riera de la Unió de Rabassaires. A partir d’aquí, i durant l’any 

següent, l’Ajuntament queda pràcticament paralitzat: es fan poques sessions, 

abans eren quinzenals, ara són esporàdiques. L’última sessió de l’Ajuntament 

democràtic que consta a les actes és del 23 d’octubre de 1938. La següent acta 

municipal ja és franquista, del 28 de gener de 1939 “tercer año triunfal” i, 

evidentment, és la primera redactada en castellà després de molts anys.  

                                                 
28 Acta de la sessió del ple consistorial del dia 12 de setembre de 1937 
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4. CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA  
 
4.1. EL FINAL DE LA GUERRA 
 
 

Hem pogut comprovar 
que no totes les persones que van tornar 

eren les mateixes de quan retiraven, 
sort de la vida que és tossuda i fecunda 

i remou la saba cada primavera 
i de tenir un fons de veritat 

vital com l’esperma 
que lubrifica i salva tota contrarietat. 

No totes les persones van tornar senceres, 
però totes, fins i tot les mortes 

de sota terra estant 
han lubrificat i fecundat els dies 

i totes, totes i una a una 
veig que van arribant tan senceres com abans. 

 
Ricard Creus: 36 poemes a partir del 36 

 

El 15 de juny, Franco havia iniciat un atac que li havia permès conquerir 

importants zones d’Extremadura, aquesta campanya s’allarga fins al 24 de 

juliol. El 9 d’agost llença un altre atac per tal de consolidar la zona, de tota 

manera, aquesta vegada, els comandaments republicans, organitzen una 

reacció que, a partir del 22 d’agost fa retrocedir l’enemic fins a prop de Cabeza 

de Buey. Maench i Espinalt participen en aquesta campanya i segons han 

confessat, aquesta és la única vegada en tota la guerra que van veure fugir 

l’enemic. En Josep Espinalt recorda que, d’aquest èxit se’n van fer ressò els 

diaris i la propaganda governamental, malgrat que, després de tot, el front va 

quedar com estava a principis de juny. Maench recorda que és la única batalla 

en què ell mateix no va haver de fugir. Però a Madrilejos es va posar malalt i el 

van treure del front. Va anar a un hospital militar, primer a Ciudad Real, 

després a Lorca a recuperar-se i, tot i que encara va tornar al front, ja no es 

veuria amb ningú més del poble fins a la tornada. Tampoc no va saber res de la 

família des del desembre del 38 fins que va tornar a la primavera de 1939. Les 

anades i vingudes d’aquests homes per mitja Espanya, la por, la gana, les 



VILOMARENCS A LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939. MONTSERRAT ESPINALT I SELLARÉS. DESEMBRE DE 2006 

 - 50 -

penúries que van passar durant els mesos següents són fàcilment imaginables. 

Degut a diferents circumstàncies els nois del Pont es van anar separant i, els 

vuit supervivents de la lleva del 38 van acabar la guerra en llocs diferents. 

 

El Francesc Maench recorda com va ser per a ell, el final de la guerra: algun 

dia de març de 1939, havien d’anar al front de Toledo, però el capità els va dir 

que la guerra havia acabat, que se’n podien anar on volguessin. Comença 

aleshores un altre viatge ben penós. El país és ple de gent que fuig per tot 

arreu, gent espantada i amb moltes necessitats. Els mateixos soldats, els antics 

combatents, no tenen res per menjar i han de viure de la caritat que els dóna 

una població que, o bé està contenta amb el final de la guerra perquè han 

guanyat els seus i per tant aquells soldats són de l’enemic, o bé es considera 

perdedora i té por d’ajudar-los per si els consideren contraris al nou règim. 

Sense comptar que a ningú no li sobrava res després de tres anys de guerra. 

Als pobles per on passaven també hi havia misèria. Aconsegueixen anar-se 

acostant cap a casa, viatjant en trens carregats de soldats i civils. Tenen 

l’obligació de presentar-se en camps de presoners, on passen un temps, 

Maench serà a València, en un poble al nord de la capital. Allà, els oficials 

guanyadors han de comprovar que són soldats de lleva i els perdonen per 

haver participat a la guerra. De fet, no consten antecedents de cap dels nois de 

la lleva del 38 en els arxius de Guadalajara, ni pel què fa a la Comisión Central 

de Examen de penas, ni en batallons disciplinaris. 29 Després de passar unes 

setmanes en aquests camps, en condicions precàries, finalment, se’ls dóna un 

paper, una mena de llicència, que els permet tornar a casa.  

 

4.2. EL POBLE 
 

L’entrada de l’exèrcit franquista al poble, és recordada vivament pels qui la van 

viure. Després de prendre Manresa, el 24 de gener, amb certa facilitat, els 

soldats es dirigeixen cap al sud, però troben forta resistència a les muntanyes i 

a més, topen amb la barrera natural del riu Llobregat, que converteix els soldats 

franquistes que el volien travessar en blancs perfectes pels defensors. 

 

                                                 
29 Segons documentació facilitada per Archivo General Militar de Guadalajara. Veure annex 7.3 
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Bona part de la població del Pont de Vilomara, espantada davant l’arribada de 

l’exèrcit, i tenint en compte les coses que s’explicaven, sobretot dels regulars 

marroquins, fuig cap als boscos i passen allà gairebé dos dies.  

 

Segons Aloy30, el balanç de l’entrada de les tropes franquistes a Manresa fou 

de quatre dones i un ferit de guerra assassinats, entre el 24 de gener i el 8 de 

febrer. Aquesta mateixa obra recull testimonis respecte a la brutalitat de les 

tropes marroquines:  

 

“Aquestes forces, conegudes per llur brutalitat, eren formades per 

mercenaris que entenien la guerra com un negoci. Eren tropes de 

xoc i d’avantguarda. Alguns dels seus membres actuaven 

salvatgement pels pobles i ciutats que anaven ocupant. Llurs 

principals obsessions eren l’or –que robaven a boca de canó (a 

vegades fins i tot s’enduien les fundes d’or de les dents dels 

ciutadans que atacaven)- i les dones, de les quals abusaven 

sexualment. De vegades, després d’haver-les violades, les mataven 

perquè no els poguessin denunciar.[...] No cal dir que aquells primers 

dies, el nou règim franquista intentava encobrir aquests excessos 

dels soldats magribins com podia. Però els rumors sobre brutalitats 

comeses en d’altres poblacions corria com la pólvora i feien que la 

gent, especialment les noies, tinguessin pànic; moltes, durant alguns 

dies, s’amagaren.” 

 

Però el bosc era ple per tot arreu de gent que fugia, de soldats en retirada, les 

escaramusses entre uns i altres sovintejaven, tothom tenia gana, fred i por. 

Finalment, davant que la situació al bosc era insostenible, la majoria de la gent 

va anar tornant cap a les seves cases. Mentrestant, alguns milicians 

defensaven el poble. D’altres, veient que anaven maldades, volien retirar-se 

però el comissari que els comandava els va obligar a continuar resistint fins, 

que espantats, van matar el comissari d’un tret i van escapar-se. 

 

                                                 
30 Aloy (1992). “L’entrada de les tropes franquistes a Manresa”, p 366 i ss.   
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Els últims moments de la guerra suposaven molta confusió i veure com la 

derrota era inevitable portava els soldats a prendre decisions si més no, 

complicades. Com a la majoria de pobles en el qual el pas d’un riu podia 

retardar l’avenç de les tropes enemigues, els soldats republicans havien de fer 

volar el pont sobre el riu Llobregat. D’aquesta manera, es dificultava el pas de 

vehicles i del gruix de les tropes per un riu les aigües del qual estaven en 

aquells moments properes als 0º. Però el pont medieval de l’antiga Villa Amara 

es va salvar. El soldat encarregat de fer-lo volar es va desdir a última hora, 

possiblement tenia poc temps, perquè l’enemic s’acostava; tot i que no està del 

tot clar, sembla que es va enfrontar a un oficial que li volia obligar i el va matar. 

Després el soldat fugí en direcció a Rocafort, i buscà refugi a la primera casa 

de pagès que va trobar, el Playà, amb tan mala fortuna que els franquistes hi 

havien arribat abans que ell i el van matar allà mateix. 

  

Els tiroteigs van durar un parell de dies, els projectils arribaven a dins del poble, 

perquè el cartell de cal Sastre va sortir disparat per un i un altre va ferir un 

home, Joan Montserrat Altés, que va morir sense poder rebre atenció mèdica ja 

que, en aquell moment, no hi havia metge al poble. 

 

L’entrada dels nacionals al poble va ser accidentada, quan finalment el 26 de 

gener31 es disposaven a passar el pont, un franctirador va encertar i matar un 

dels seus oficials. Davant d’aquesta rebuda, es volia bombardejar el poble com 

a represàlia. En aquests cas, el metge i després alcalde franquista, Dr. 

Barbero, que entrava amb l’exèrcit va intercedir per tal que això no passés. De 

tota manera, els legionaris marroquins van ser els primers d’entrar al poble i la 

gent estava molt espantada, eren moros, s’havia sentit explicar que l’exèrcit 

feia atrocitats als pobles que s’havien resistit a la seva entrada i, justament, 

l’entrada al Pont havia estat ben difícil. Tothom s’amagava, afermava les 

portes, amagaven els objectes de valor, ningú no sabia què els esperava. 

 

La Teresa Armengol recorda amb tristesa com els seus pares, molt espantats, 

van repartir els diners en tres parts i van enterrar els objectes de valor. La 

Teresa amb una part dels diners era amagada a casa dels seus avis. Els 

                                                 
31 El Pont de Vilomara va caure en mans dels feixistes el mateix dia que Barcelona. 
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legionaris van entrar a casa dels pares pel balcó i van prendre als seus pares la 

resta de diners. Malgrat tenir bones relacions amb els nous comandaments 

militars, mai no van recuperar res. A casa de la Rosa Furriols també van entrar-

hi pel balcó. Per la foscor de la seva pell i la batalla passada, els veien 

pràcticament com si fossin de pell negra i recorda que a la cara només 

destacava el blanc dels ulls. A la part del darrere de la casa hi tenien uns 

costals de llenya i els van fer servir, tant per protegir objectes de valor durant la 

guerra, com persones, com el pare que va ser cridat a lleves quan els nacionals 

ja eren a Lleida, i no es va presentar. El dia que els moros van entrar a la casa 

hi van amagar la germana de la Rosa, una noia jove i bonica. 

 

L’endemà al matí va venir un soldat a demanar si els moros ens 

havien molestat gaire. Per a l’exèrcit aquests homes eren carn de 

canó, els feien anar a davant de tot, obrint pas i, a canvi, els oficials 

els deixaven fer el què volien quan entraven als pobles. 

 

Poblet s’expressa en termes semblants: 

 

“De la mateixa manera que al Marroc el robatori i el botí eren tolerats 

i àdhuc fomentats, per compensar la migrada paga dels mercenaris, 

els oficials espanyols adoptaren una actitud similar a la península, 

especialment a Catalunya. L’entrada a sang i foc seguida de 

saquejos, destruccions, violacions i assassinats de població civil va 

ser una constant.32” 

 

Aquella nit van fer el què van voler al poble: van robar diners, objectes de valor 

i també van violar algunes dones. Sobre aquest darrer aspecte, no hi ha proves 

documentals, perquè no es va fer cap denúncia i només queden testimonis 

orals.  

 

Un dels informants assegura que l’exèrcit entrant va fer presoners uns quants 

milicians que van ser afusellats als afores del poble, en terme de Manresa.  

                                                 
32 Poblet, F: Els regulars a Catalunya, dins La campanya de Catalunya, a càrrec de Joan 
Villarroya a Solé (2005). Volum 4. 
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Aquest punt no està documentat, per això té una gran importància i es 

continuarà investigant més enllà del present treball, per tal d’esbrinar si és cert 

en primer lloc i en cas afirmatiu s’obriria un nou camí de recerca molt important. 

De fet, segons Aloy33, al Libro de partes de la Creu Roja ens constata la 

inscripció de sis soldats morts al Pont de Vilomara, que van ser recollits l’1 de 

febrer, cal mirar d’esbrinar la relació que hi ha entre aquests morts i els que 

recorden els informants. 

 

Tothom estava cansat de la guerra i volia que s’acabés, però fins i tot la gent de 

dretes no acabava de veure clar què passaria. De fet, la misèria i la gana es 

van fer reines del poble acabada la guerra. En Francesc Maench recorda haver 

passat més gana a la postguerra que al front. Hi va haver una passa de tifus, 

morien les persones més dèbils, com els nadons. Així, dels 87 morts que 

consten al poble entre l’any 1937 i 1940, gairebé el 20% són infants. La Teresa, 

de fet, estava malalta de tifus quan el Josep va tornar de la guerra i tenia molta 

febre, però es va fer la valenta i es va llevar per donar-li la benvinguda. Ella, 

com d’altres persones, van poder superar la malaltia però hi ha com mínim 

quatre defuncions atribuïdes a aquesta malaltia durant la postguerra. 

 

Després que s’acabés la guerra al poble, el març i abril de 1939, hi va haver 

quatre morts com a conseqüència d’explosions accidentals de material bèl·lic: 

un home treballava al regadiu, va tocar una bomba i va morir víctima de 

l’explosió del morter, en Miquel Torné i Cinca, fill d’Ogern i veí del Pont; i el què 

fou una gran tragèdia: tres nens, Dimas Trullàs i els germans Antoni i Joan 

Jordà van morir quan els va esclatar un artefacte que van trobar al bosc, eren 

infants de deu, dotze i catorze anys. 

  

Els legionaris es van instal·lar a la fàbrica de baix, però el oficials es repartien 

per cases del poble. A ca la Teresa Armengol, s’hi van instal·lar un capità i els 

seus oficials. A casa del Pere Espinalt, també van acollir militars i un d’ells va 

coincidir, poc després, amb el Pere en un camp de presoners, això sí, un a 

cada bàndol.  

 

                                                 
33 Aloy (1992) p. 366 
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L’exèrcit guanyador va organitzar una festa al poble, a cal Sastre els van haver 

d’arreglar els vestits i la Teresa recorda que estaven plens de polls, que van 

afectar després tota la família. 

 

Amb la misèria que hi havia, els soldats compartien part del menjar amb la 

població. La mare de la Teresa els va anar a demanar un cap de xai, per a 

cuinar-lo però el seu castellà no era gaire bo i els va demanar un capo; el 

legionari que la va atendre es va burlar d’ella perquè no sabia parlar l’espanyol. 

Només era un indici del què els venia a sobre, respecte a la castellanització 

total de la vida civil.  

 

Un cop acabada la guerra, totes les entitats del poble havien desaparegut, el 

poble estava com mort. El local de trobada dels conservadors, el Casino, va 

quedar malmès després de la guerra i el nou govern va expropiar l’antic local 

de la gent d’esquerres, la Catalònia, que es va convertir en la seu local de la 

Falange. El jovent va haver de formar part de la Falange més o menys, 

obligatòriament, i havia de participar en desfilades i actes paramilitars. La 

pertinença o no a aquest grup podia significar la diferència entre trobar feina o 

no, com explica en Josep Espinalt, 

 

Jo devia tenir quinze o setze anys i l’Isidre Maronas, ens apuntava a 

tots els joves a la Falange. Quan vaig arribar a casa, el pare em va 

dir que m’anés a esborrar de seguida i hi vaig anar. Però després, 

quan havia d’entrar a treballar als Carburos no hi vaig poder entrar 

perquè no havia volgut ser de la Falange. Això que tenia feina 

assegurada, perquè el meu germà hi havia treballat abans de la 

guerra. 

 

A l’Hostal, casa pairal de la família Ponsa, celebraven partides la gent important 

del poble: els propietaris, el director de la fàbrica, els militars. La descripció que 

mossèn Jaume Sunyer, capellà del poble, deixa escrita sobre la situació que 

observa en la població, un cop acabada la guerra, no deixa dubtes: 
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“La impressió de la població era deplorable. La consternació era tan 

gran que semblava talment com si una epidèmia se n’hagués 

emportat l’alegria, fins i tot la vida. Persones amb cares esllanguides, 

braços caiguts, ulls apagats, i caminar d’esma, talment com si fossin 

d’un poble vençut, portat al patíbul. I no exagero. Una atmosfera 

saturada d’odi, de venjança, planava sobre la població. Es cometien 

tota classe d’injustícies. Per un tres i no res es feia detenir les 

persones. A pretext de qualsevol futesa se’ls amenaçava denunciar-

les si no entregaven les pessetes que se’ls exigia. 

Cal tenir en compte que ja abans de la guerra civil, la població era 

víctima del despotisme d’un cacic, i en ésser acabada, ell i la seva 

camarilla emparada per ell, obraven talment com uns funestíssims 

senyors feudals, com si fossin amos de les vides i hisendes dels 

seus vassalls. 

Indignat de tanta monstruositat, empès sempre per l’ideal de Justícia 

i Llibertat, vaig manifestar clarament i públicament que, sobretot com 

a sacerdot, estava disposat a tot per tal d’acabar amb tanta vilesa –

més que més tenint en compte que era realitzada per gent que feia 

ostentació de ser catòlica, i el suprem cacic amic del senyor Bisbe- i 

defensaria tots els feligresos, fossin qui fossin, si de veritat eren 

injustament vexats.” 34  

 

I és que era molta la gent del poble derrotada. Si bé alguns van patir 

persecucions durant els anys de la guerra i després van poder refer-se perquè 

el nou règim els recolzava, com el cas que ens descriu mossèn Jaume, referint-

se als terratinents, empresaris i persones que mantenien bones relacions amb 

els militars guanyadors, per a d’altres va ser diferent. Realment, era un poble 

vençut en tots els sentits. Només els qui es van deixar convèncer pel 

falangisme i les seves teories van aconseguir controlar el poble.  

 

El nou règim, deixa el consistori en mans dels que havien estat perseguits 

durant la guerra, els terratinents i els fills dels assassinats. El 28 de gener de  

                                                 
34 Recollida per Closas i Griera (1988). Mn. Jaume va arribar al poble l’agost de 1939 i va 
marxar el 1941. 
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1939 es reuneixen a l’Ajuntament les persones que formaran el nou consistori. 

Presideix la reunió el comandant militar Fernando Salinas Ayuso i es crea una 

comissió gestora. Vegeu taula 6. 

 

Càrrec Representant 

Alcalde-gestor Isidro Ponsa Riera 

 
 

Valentín Altimiras Puig 

Jaime Casajuana Llansá 

Juan Tarrés Morató 

Antonio Soler Galés 

Pablo Pla Camps 

Taula 6: Formació del consistori. Comissió gestora. Gener de 1939 

 

Es van dedicar a fer les purgues que van voler, passant des de la humiliació 

pública d’un simpatitzant catalanista, que va haver de passejar la bandera 

espanyola per tot el poble, fins als afusellaments al Camp de la Bóta. La 

represàlia franquista fou més dura amb les persones que s’havien distingit per 

la seva militància política i per la seva participació en la vida pública. El 26 de 

juliol de 1939, a la presó Model, de Barcelona, Pere Brunet es casa, per 

poders, amb la seva companya Maria Carme Albareda, en són testimonis dos 

presos. El 18 i el 19 d’octubre, en Francesc Orpina i en Pere Brunet van ser 

afusellats al Camp de la Bóta, així com Marià Riera Arola35, fill del Pont, però 

que vivia a Manresa i va ser afusellat el juliol del 43. D’altres persones, per por 

de perdre la vida, es van exiliar a d’altres països. És el cas de l’antic regidor 

d’Esquerra Republicana, en Nònit Puig, del també regidor Miquel Orti i del 

darrer alcalde republicà del poble, en Josep Pifarré, que va exiliar-se amb la 

seva dona i els seus dos fills. Es poden observar els itineraris polítics d’alguns 

representants municipals del Pont de Vilomara i Rocafort en la taula següent:  

 

 

 

 

 

                                                 
35 El seu germà, Joan va ser regidor per la CNT a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. 
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Nom Partit 
polític 

Càrrec a l’Ajuntament Conseqüències 

Josep Brunet  Presideix la gestora de l’octubre 
de 1934 al febrer de 1936 

Mort a peu de 
carretera. 
Setembre de 1936 

Martí Torras LC Regidor de febrer a octubre de 
1934 

Mort a peu de 
carretera. 
Setembre de 1936 

Nònit Puig ERC Tinent d’alcalde  
 

Empresonat pels 
fets d’octubre 
Exiliat a partir de 
1939 

Francesc Orpina ERC Alcalde des del febrer a l’octubre 
de 1934  
Alcalde del febrer a l’octubre de 
1936 

Mort al Camp de la 
Bóta. Octubre de 
1939 

Pere Brunet ERC Tinent d’alcalde de febrer a 
octubre de 1934 
Alcalde d’octubre de 1936 a 
setembre de 1937 

Mort al Camp de la 
Bóta. Octubre de 
1939 

Josep Pifarré Ribau PSUC Regidor des del març de 1937 i 
alcalde des del setembre de 
1937 fins al final de la guerra 

Exiliat a partir de 
1939 

Miquel Orti Casas POUM Regidor des de novembre de 
1936 fins a setembre de 1937 

Exiliat a partir de 
1939 

Antoni Soler galés LC Regidor de febrer a octubre de 
1934 

Regidor a partir de 
gener de 1939 

Taula 7: Itineraris de representants polítics des de 1934 fins al final de la guerra 

 

Comença aleshores un període de misèria molt greu per al poble. Com a tants 

d’altres pobles de Catalunya, El Pont de Vilomara i Rocafort pateix les 

restriccions conseqüència de la guerra civil, de la guerra que comença a 

Europa i en els anys posteriors, de l’aïllament de l’Espanya de Franco.  

 

A Rocafort, es va produir un fet gravíssim que només es pot explicar per la por i 

la misèria que impregnaven la població. Durant els anys posteriors a la guerra 

sovint passaven pidolaires pels pobles i les cases de pagès. Sembla que a un 

d’aquests homes se li va trobar una gallina a sobre, ell deia que li havien donat 

uns pagesos i uns quants veïns de Rocafort deien que era robada. Sigui com 

sigui, les autoritats franquistes locals, però sense cap jurisdicció en aquests 

temes, el van condemnar a mort i, després d’apallissar-lo, el van tirar per un 

barranc. Temps després, els responsables d’aquest assassinat van passar una 

temporada a la presó i van acabar marxant del poble. Menys greu però més 
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quotidià era l’estraperlo. Per exemple, a la carnisseria mataven el bestiar, el 

preparaven i nois de 10 o 12 anys el duien en bicicleta fins a l’estació de Sant 

Vicenç de Castellet; allà el lliuraven a gent que es desplaçava en tren a buscar-

lo des de les terres de Lleida.  

 

Malgrat que semblava que tot estava sota control del règim, als anys quaranta, 

els maquis van arribar a Rocafort. El guerriller anarquista bergadà, Marcel·lí 

Massana36, i els seus llegendaris companys Ramon Vila Capdevila, 

Caracremada i Jaume Puig, Tallaventres, rebien el suport dels masovers de la 

contrada, que els donaven aixopluc i menjar, això sí, sembla que els pagaven 

les despeses. De tant en tant, aquests masovers anaven a les botigues del 

poble i feien carregades de menjar més importants del què semblava 

necessari, aquestes compres generaven recels i provocaven inspeccions 

periòdiques als masos dels voltants. En una estada al poble, a la masia cal 

Flequer, Massana hi va sorprendre el seu propietari, Joan Fontfreda, important 

proveïdor del règim a Barcelona que havia anat a fer tractes amb Jaume 

Casajoana, un altre propietari de la contrada. Casajoana tenia una serradora i 

comprava la fusta a Fontfreda. Massana va segrestar els dos propietaris i el fill 

de Fontfreda va haver d’anar a Barcelona a buscar els diners del rescat 

“escortat” per un guerriller. Es parla de 100.000 pessetes. Mentre no arribava el 

jove Fontfreda, Casajoana va intentar fugir i va rebre una bala dels seus 

segrestadors. Es diu que el propi Massana el va curar. Més endavant, el 1949, 

Massana i el seu grup es trobaven a cal Cassassaies i una patrulla de la 

Guàrdia Civil, hi va passar per comprovar que no s’hi amaguessin maquis. Els 

agents devien sospitar alguna cosa o algú els havia delatat. El cas és que els 

maquis eren amagats a les golfes i fins allà va pujar un dels agents, Isidoro 

Pérez Herrera, que va morir d’un tret. Val a dir que ambdós masovers van 

haver d’exiliar-se a l’altre costat de la frontera, perquè les represàlies 

franquistes en contra de l’entorn del maquis eren duríssimes. Les gestes de 

Massana, entre heroiques i fantàstiques, eren seguides amb interès pel poble i, 

qui ho va viure recorda aquest personatge amb l’admiració de reconèixer que el 

maquis intentaven fer alguna cosa contra l’opressió franquista. 

                                                 
36 Berga, 1918-Foix, 1981. Conegut com a Panxo, va lluitar amb els republicans des del mateix 
18 de juliol del 36. Empresonat del 1939 al 42, es va exiliar a França, d’on va tornar el 1944 
com a guerriller. Va abandonar la lluita el 1951. 
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De mica en mica, la normalitat va tornant al poble, les enveges i rancúnies van 

anar desapareixent, i tothom mirava de passar pàgina. Hi havia ganes de poder 

portar una vida més normal, encara que fos més grisa. 

 

4.3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 
 

Als anys 40, la feina es mantenia en les fàbriques tèxtils, els Carburos i l’Angla. 

De fet, les fàbriques van reflectir una forta crisi i els treballadors només hi 

anaven uns dies a la setmana, la resta de dies es buscaven feina a d’altres 

llocs, fent hores al camp, a les vinyes o al regadiu. 

 

Però mica en mica, les empreses es van recuperant i comencen a necessitar 

més gent. També hi havia feina a la construcció i reconstrucció de carreteres, 

així com a les poblacions dels voltants. Tant és així que comença a arribar 

població immigrada d’altres llocs d’Espanya, sobretot del Rubio (Sevilla) i de 

Carboneras (Cuenca). Els primers en arribar malvivien en baixos de cases, 

sense condicions dignes, però l’efecte crida no es va aturar. Aviat es van 

començar a construir nous habitatges per als nouvinguts. 

 

En els vint-i-cinc anys que van de 1940 a 1965, la població passa de 1.107 

habitants a 2.110, amb un increment de poc més de 1.000 persones, que no 

respon al perfil del creixement natural de la població. La conseqüència ha estat, 

de fet, un canvi molt important en el teixit social del poble. L’any 1988 encara 

es comptabilitzava un 30% de la població que havia nascut fora de Catalunya.  

 

És interessant observar els moviments de població del Pont de Vilomara i 

Rocafort, tenint en compte els anys immediatament anteriors a la guerra i els 

posteriors. A partir de l’any 1945 les dades s’estabilitzen després del daltabaix 

de la guerra, però a partir de 1950, la població torna a créixer amb força, degut 

a l’arribada de molta població d’altres llocs d’Espanya. 
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Anys Naixements Casaments Defuncions Nombre total 

d’habitants 

1935 15 8 16  
1936 13 2 13 1.233 

1937 20 5 26  
1938  17 1 27  
1939  7 10 26  
1940 14 6 9 1.107 

1941 15 10 16  
1942 13 11 11  
1943 17 10 10  
1944 12 14 14  
1945 10 11 11  
1950  1.225 

1960  1.933 

1964  2.110 

Taula 8: Evolució de la població segons fonts municipals. 

 

Pel què fa als anys de la guerra si observem la taula, comprovem que, respecte 

als naixements, la dada més significativa correspon a la baixíssima natalitat de 

l’any 39, que reflecteix el malestar del final de la guerra, però les diferències 

entre els altres anys no semblen representatives. Pel què fa als casaments, els 

tres anys efectius de guerra tenen uns índex molt baixos, i poden estar 

relacionats, sobretot, amb la marxa dels nois en edat “de casar” cap al front i, 

evidentment, el fet que la institució eclesiàstica no funcionava, més que no pas 

en una por en el futur que no reflecteix l’índex de natalitat, que es manté força 

constant, excepte el 39, com ja s’ha vist.  

 

Un capítol a part, mereix el de les defuncions. Fins a l’any 36, sembla que el 

nombre de morts es manté més o menys a un ritme constant. En canvi, els tres 

anys següents, l’augment és espectacular. Cal recordar que, al poble 

pràcticament no hi va haver lluita armada i, que els assassinats que hi va haver 

a la reraguarda, van ser fora del poble i, per tant, no consten com a defuncions 

en els arxius municipals. Entre els morts d’aquells anys hi havia també els que 
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es produïen entre els refugiats de guerra. El primer enterrament cristià que 

consta als arxius parroquials va ser celebrat el 26 de febrer de 1939 pel capellà 

de l’exèrcit. En els anys següents aquesta xifra es torna a estabilitzar. 

 

La taula 9 ens mostra el nombre defuncions en relació a la causa de la mort. En 

l’apartat de malalties infantils, es recullen les que el certificat mèdic anomena 

així (còlera infantil o debilitat congènita, per exemple) 

 

Causa de la mort 1937 1938 1939 1940 

Malalties coronàries 6 8 7 2 

Malalties pulmonars 3 4 4 2 

Càncer 2 6 1 1 

Aparell circulatori 6 1 2 2 

Malalties infantils 4 4 2  

Aparell digestiu 2 3 2  

Mort violenta 6  

D’altres 3 1 2 2 

Total 26 27 26 9 

Taula 9: Causes de defunció entre 1936 i 1940 

 

Si observem les dades de defunció per edats, comprovem que la mortalitat en 

la gent jove és molt elevada, sent els més joves de 30 anys, gairebé el 25% del 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic1. Font: arxius municipals 
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Gràfic2. Font: arxius municipals 

 

Com ja s’ha comentat, l’índex de mortalitat del poble augmenta notablement 

amb l’arribada de refugiats de guerra. De tota manera, en no tenir constància 

del nombre que eren es fa difícil poder analitzar aquestes dades amb més 

profunditat. 
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Gràfic 3. Font: arxius municipals 
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4.4. ELS ANTICS SOLDATS 
 

A més dels dos soldats de la lleva del 38 que van morir al front, entre soldats 

de lleva i voluntaris fills del Pont o residents al poble, van morir o desaparèixer 

onze homes més en accions de guerra. Les seves morts estan inscrites anys 

més tard als registres municipals segons les dades facilitades pel jutjat de 

Manresa, i segons consta: 

 

“Esta inscripción se practica en virtud de la orden del señor Juez de 

primera instancia del partido en méritos de expediente número... 

de...37” 

 

El que no sabem és fins a quin punt les dades són correctes. De fet, Lluís 

Ferrer consta que va morir el 12 de gener, a Sierra Gordo, quan en realitat va 

entrar en batalla a partir el 18 de gener i va morir a Cerro Gordo. Encara avui 

dia, familiars d’algunes d’aquestes persones estan buscant dades per tenir-ne 

més informació. En la majoria de casos, no consta on estan enterrats i els seus 

cossos no s’han trobat mai. A més de Ferrer i Subirana van morir d’altres 

soldats del Pont de Vilomara i Rocafort al front: Carmelo Serraseca Campins, 

Francisco Casas Flotats, Jaume Brunet Prat, Pere Bacardit Playà, Marcel·lí 

Fargas Lleonart, Joan Garriga Soler, Enric Roig Romanyà, Joaquim Brunet 

Prat. D’altres soldats que es van donar per morts, però no consten als arxius 

del poble són: Joan Roig Romanyà, Domingo Soler i un altre de cognom, Prat, 

de cal Terròs. 

 

El retorn a la normalitat, però, encara es faria esperar força per als supervivents 

de la lleva del 38. Ells, com la resta de soldats de lleva republicans, van haver 

de tornar a l’exèrcit, poc després de tornar a casa. Tots ells van ser cridats a fer 

el servei militar, començant per la lleva del 36, fins a la del 42 (l’anomenada 

lleva del biberó) i, progressivament, van anar tornant a l’exèrcit, tan lluny de 

casa com era possible: a Galícia o a Canàries, per exemple. La lleva del 38 

encara va ser a l’exèrcit des del maig de 1940 al juny de 1943, després es van 

                                                 
37 Registre civil del Pont de Vilomara i Rocafort. Veure’n exemple a l’annex 7.3 
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poder reintegrar a la vida civil, buscar feina i establir-se. Mentre estaven fent el 

servei militar, hi havia guerra a Europa, la Segona Guerra Mundial i van pensar 

que els hi farien anar, de tota manera Franco, finalment, hi va enviar voluntaris i 

cap dels nois de la lleva del 38 del Pont de Vilomara en va voler saber res. Ja 

n’havien tingut prou, de guerra. En total, els que van sobreviure, van passar 

gairebé cinc anys de les seves vides a l’exèrcit. 

 

Un cop acabada la guerra i el servei militar obligatori que van fer després, calia 

tornar a la vida civil. No van tenir problemes per tornar a les seves antigues 

feines, les empreses on ja havien treballat abans de la guerra, els van tornar a 

acceptar. Cinc d’ells (Calsina, Espinalt, Maench, Mas, Torreano) es van casar 

l’any 1944, un cop havien regularitzat una mica les seves vides, si bé tirar 

endavant una família en plena postguerra va ser prou difícil.  

 

Josep Torreano es va quedar a treballar a la fàbrica de dalt, on ja havia 

treballat el seu pare, fins que l’any 1959 va anar a viure a Manresa. Francesc 

Maench, Pere Espinalt i Lluís Calsina van treballar als Carburos, com abans de 

la guerra. Després van anar derivant les seves vides professionals cap a les 

indústries tèxtils de la mateixa població (Maench i Calsina) o a Manresa 

(Espinalt). Calsina, que com d’altres havia compaginat la feina a la fàbrica i al 

camp, va patir un accident amb un carro i es va haver de retirar de la fàbrica. 

En Ramon Nieto també va treballar a la fàbrica de baix mentre que el seu cosí, 

Francisco, va deixar el tèxtil per entrar a treballar a l’Anònima, una companyia 

d’electricitat, amb seu a Manresa i instal·lacions vora el Llobregat. En Vicenç 

Mas i en Ramon Segarra feien de pagesos. En Mas va marxar del poble, va 

morir a Girona. En Segarra va marxar uns anys més tard a buscar fortuna cap a 

Brasil, on encara viu. 
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5- CONCLUSIONS 
 

La pregunta al voltant de la qual s’articula aquest treball és “Com va ser i què 

va representar la guerra per a uns joves catalans i per al seu poble?” 

focalitzant-la en els nois de la lleva del 38 del Pont de Vilomara i Rocafort i en 

els seus familiars. A partir d’aquí, s’ha realitzat una recerca relacionada amb 

aquesta població bagenca i que abraça des dels primers anys de la República 

fins a la immediata postguerra. Per a desenvolupar-la ha calgut en primer lloc, 

una contextualització global de l’època a estudiar, cercant entre els fets més 

importants ocorreguts a Catalunya en aquells anys, els que sembla van tenir 

una incidència directa en el Pont de Vilomara i Rocafort. 

 

La principal tasca en aquest treball de recerca ha estat la recollida de dades a 

través de la bibliografia i d’entrevistes personals amb els protagonistes dels fets 

descrits. Per a fer aquestes entrevistes s’ha fet un guió genèric i un d’específic 

per a cada cas ja que cadascun dels entrevistats correspon a un perfil 

diferent38. El guió genèric es refereix a records d’abans i de després de la 

guerra mentre que l’altre variava en funció del rol representat per cadascú 

durant el conflicte. Així, a Francesc Maench, soldat de la lleva del 38 se li va 

demanar específicament per les batalles en què van participar ell i els seus 

companys, els llocs on es produïren, etc. En canvi a d’altres persones se’ls va 

demanar pels seus records a la reraguarda. Després va caldre confrontar 

aquestes dades, comparar-les i donar validesa a les que han pogut ser 

contrastades. Tot plegat ens dóna una visió de com es va viure des del poble 

aquest fet tan transcendental en la nostra història. 

 

Després de fer una introducció històrica i per ajudar a contextualitzar els anys 

de la guerra, s’han fet breus descripcions del conflicte rabassaire i dels fets 

d’octubre del 34 perquè un cop esclata la guerra van tenir influència en les 

actuacions d’alguns ciutadans del poble. En el mateix sentit, s’ha observat la 

formació dels consistoris en aquests anys i les decisions que es van prendre a 

l’Ajuntament també perquè ens ajudin a entendre els fets descrits. D’aquesta 

manera, es constata que els assassinats que es produeixen al començar la 

                                                 
38 Veure model del guió a l’annex 7.5 
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guerra hi tenen molt a veure. Entre els entrevistats es remarca que van ser 

causats per enveges o per qüestions econòmiques però cal no perdre de vista 

que eren persones més o menys vinculades a grups polítics, per tant, la política 

en va ser la causa o si més no, el justificant. 

 

Els combats i les batalles en què van participar els membres de la lleva del 38 

han estat descrits acuradament per un d’ells i enriquits per familiars dels altres. 

S’ha explicat amb especial detall la seva participació a les batalles d’Alfambra i 

de Llevant, de les quals he pogut trobar força dades i anar-les contrastant. De 

tota manera, no s’han inclòs tots els detalls explicats perquè no es tractava de 

fer un enfilall d’anècdotes sinó de mirar de donar una visió de conjunt del què 

va suposar la guerra per aquests nois. 

 

A l’hora de visualitzar com era la vida a la reraguarda s’han entrevistat 

persones que no van combatre (dones i nois més joves); també s’han utilitzat 

dades recollides personalment per l’autora a partir de records de familiars seus 

que van viure la guerra al Pont de Vilomara. Sobre la vida a la reraguarda Solé 

i Sabaté ha fet estudis complets i detallats que les aportacions dels vilomarencs 

corroboren.  

 

La misèria en molts aspectes, que va patir el poble durant la guerra i la 

postguerra s’han intentat il·lustrar amb dades del registre civil. Gràcies a 

aquestes dades podem constatar que la malnutrició que patia la població es 

reflecteix en la mort de nadons que augmenta exponencialment a mesura que 

avança la guerra. Així, l’any 37 els 4 nadons morts són un 20% del total de 

nascuts aquell any, però el 38 són gairebé el 25% i el 39 el 30%. Però aquestes 

dades es poden valorar encara d’una altra manera: d’aquests 10 nadons, 4 són 

fills de refugiats de guerra que el poble havia acollit. Entre els 4 infants morts 

de 4 anys, 2 també són fills de refugiats. 

 

Els combatents que van anar a la guerra i en van poder tornar –alguns d’ells 

tres anys més tard d’acabada per haver de complir el servei militar- no van tenir 

ganes de buscar-se complicacions. La situació del poble no havia canviat 

massa respecte a com estava abans de la guerra. En tot cas, havia empitjorat 
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perquè la rancúnia i les ganes de venjança de la gent de dretes, feia que 

tothom anés amb compte per no ser denunciat. A més, les polítiques del nou 

règim imposat van canviar i, les seves prioritats, també. De fet, El Pont de 

Vilomara i Rocafort va viure en una mena de letargia durant molts anys, com 

d’altres pobles de Catalunya. El fet de ser un poble petit on tothom es coneix i 

on a més, tothom tenia molt clar a quin bàndol pertanyia cada família, fins i tot 

cada membre d’una mateixa família, les ganes de passar pàgina i, en la 

immediata postguerra, la necessitat de la pròpia supervivència i la por a les 

represàlies per fets (comesos o no) van causar en la població una mena 

d’abaltiment que va trigar anys a passar. El nou ordre sorgit com a 

conseqüència de la guerra es va mantenir fins a la transició cap a la 

democràcia, ja que el darrer alcalde franquista, Cosme Torras, era fill del Martí 

Torras, assassinat el 1936. 

 

Malgrat el conformisme que forçosament havia de demostrar la població un cop 

acabada la guerra, és remarcable però, observar com els informadors han 

revestit d’una aurèola d’admiració alguns esdeveniments que no deixen ben 

parat el nou règim imposat. Per exemple, expliquen amb orgull com el poble va 

resistir dos dies més que Manresa l’entrada de l’exèrcit. I s’esplaien explicant 

les aventures del maquis per les muntanyes dels voltants. Possiblement, una 

vàlvula d’escapament davant tanta repressió. 

 

Ha estat més difícil concloure les conseqüències que va tenir la guerra a nivell 

estrictament personal en el cas dels entrevistats; en tot cas podem dir que hi va 

haver dos tipus de perdedors de la guerra, amb causes i conseqüències 

diferents. D’una banda, hi va haver les persones que durant la guerra van sofrir 

persecució per la seva tendència dretana, de missa i que eren catalanistes, 

gent que no estava a primera línia, no ocupava càrrecs públics ni destacava 

massa en política, tot i que podia estar afiliat a un partit i participar en les 

activitats que es realitzaven al Casino39. Per resumir-ho, les persones que es 

mouen a l’entorn de la Lliga Regionalista. Aquestes persones, acabada la 

guerra no es van veure recompensades per les pèrdues sofertes, ni pels 

greuges rebuts, al contrari, pel fet de ser catalanistes, van ser malvistos i 

                                                 
39 Local de referència de la gent de dretes abans de la guerra. 
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exclosos dels nous llocs de poder, i rebien la desconfiança dels poderosos per 

no abraçar a ulls clucs la nova ideologia imperant. D’altra banda, hi va haver la 

gent amb profundes conviccions d’esquerres i que durant els anys de la 

República i durant la guerra va lluitar per tirar endavant polítiques 

progressistes. Un cop acabada la guerra, aquestes persones van ser fortament 

represaliades, assassinades o condemnades a l’exili.  

 

Val a dir que el volum de dades recollides és molt important i que en alguns 

moments ha generat l’anàlisi de temes paral·lels al principal però que degut als 

objectius d’aquest treball només es deixen apuntats. Per exemple, l’anàlisi de la 

vida dels refugiats al poble es podria considerar per a realitzar una altra recerca 

de la història local, així com l’exili de vilomarencs durant la dictadura. Més enllà 

d’aquestes noves possibilitats de recerca, voldria destacar el testimoni d’una 

persona que assegura que en el moment d’entrar l’exèrcit franquista al poble, 

es va afusellar un nombre indeterminat dels milicians que l’estaven defensant. 

Fins al dia d’avui no s’ha pogut contrastar aquesta informació amb cap altre 

testimoni oral ni escrit tot i que l’exactitud de la resta d’informacions que ha 

proporcionat aquesta persona fa que valgui la pena tenir-ho en compte i 

continuar la investigació per aquest camí. 

 

Els màxims perdedors de la guerra, de totes les guerres, són els que hi deixen 

la vida i, entre aquests els que no tenen nom, els oblidats de tothom, els que 

ningú no recorda. No és un gran consol tenir una bonica tomba amb el nom 

gravat a la pedra, però formar part d’una fossa comuna en un cementiri oblidat, 

no deixa de ser, als nostres ulls occidentals, una doble mort. Des dels grecs, la 

nostra cultura honora els morts, la seva fama els sobreviu i són vius mentre 

algú els recorda. Per això s’ha tingut especial cura en detallar les víctimes que 

va causar la guerra, sempre que ha estat possible amb noms i cognoms. Si bé 

la majoria constava en registres del poble, ara s’han recollit i amb un doble 

sentit, d’una banda visualitzar-les i de l’altre retre’ls homenatge. Encara que 

més allunyat en el temps, el guàrdia mort pel maquis no deixa de ser una 

víctima més d’aquesta guerra, que també va ocasionar morts de manera 

indirecta, però ja és més difícil de constatar, els morts per tifus, per exemple. 
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Gràfic 4. Font: arxius municipals 

 

Més enllà de conèixer l’afectació dels nois de la lleva del 38, s’ha volgut 

il·lustrar com era la vida del poble utilitzant aquestes dades quantitatives, 

recollides dels arxius, en un intent de donar una visió més de conjunt de la 

situació del poble. Les circumstàncies en què van trobar el poble en acabar la 

guerra els va afectar amb ells com als altres veïns i per això s’hi ha parat 

atenció. 

 

La realització d’aquest treball ha de permetre donar a conèixer una part de la 

història del Pont de Vilomara i Rocafort que no havia estat estudiada de forma 

específica. De la mateixa manera, l’explicació d’una part dels fets bèl·lics 

viscuts per la lleva del 38 ha de permetre mantenir viu el seu record i relacionar 

els habitants de la petita població del Bages amb aquesta guerra que va tenir 

conseqüències més enllà d’Espanya, a nivell europeu. Els fets que aquí 

s’exposen no són nous en tant que van passar també a d’altres llocs, en tot cas 

el què s’exposa no deixa de ser una cosmologia per als seus protagonistes. 

Aquest treball només pretén ser una porta d’entrada que ajudi a estudiar amb 

més profunditat el tema de la guerra civil al Pont de Vilomara i rocafort. 
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7- ANNEXOS 
 
7.1. REFERÈNCIES BIOGRÀFIQUES 
 

Els informadors 

 

Teresa Armengol Trullàs, va néixer a Rocafort i Vilomara, l’1 de juny de 1917. 

Filla del sastre del poble, es va casar amb en Josep Torreano, membre de la 

lleva del 38 que va anar a la guerra. El Josep treballava a la fàbrica de dalt, de 

la qual el seu pare era director, anys després ell també hi ocupà càrrecs de 

responsabilitat. Després de casar-se, la Teresa va obrir un quiosc i botiga de 

regals al poble. Van marxar a viure a Manresa l’any 1959. 

 
Joaquim Ciuró, rector de la parròquia de Santa Maria Magdalena del Pont de 

Vilomara, va néixer a Castellterçol, l’any 1932. S’ocupa de la rectoria des de 

principis de la dècada dels setanta del segle XX. Tot i que era molt nen, recorda 

alguns fets que van succeir al seu poble durant la guerra civil. Custodia l’arxiu 

parroquial. 

 

Josep Espinalt Toscas, va néixer a Rocafort i Vilomara el 26 de maig de 

1924. El seu germà, Pere, va anar a la guerra amb la lleva del 38. Va viure i 

treballar al poble fins a la jubilació, moment en què va anar a viure a Manresa.  

 
Rosa Furriols, va néixer a Rocafort i Vilomara l’any 1924. Es va casar amb 

Francesc Maench el dia 9 de desembre de 1944. Havia treballat a la fàbrica de 

baix, com el seu pare i el seu avi, abans que ella. Quan es va incendiar l’any 

1928, la seva va ser una de les famílies que es va traslladar per a treballar en 

una altra fàbrica de la mateixa empresa. Van viure a Sant Joan de Vilatorrada 

fins que van tornar l’any 1931.  

 

Francesc Maench Ametlla, va néixer a Alguaire, el 6 d’agost de 1917. Va 

arribar al Pont amb la seva família, de molt petit i s’hi van quedar. Abans de la 

guerra treballava al Carburo i després de fer el servei militar encara hi va ser 
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uns anys més fins que va començar a treballar a la fàbrica de baix. Allà es 

jubilà. Continua vivint al poble. 

 

Dominga Sellarés Maronas, va néixer a Rocafort i Vilomara el 24 de març de 

1920. Treballava a la fàbrica fins que es va casar amb en Pere Espinalt, 

aleshores van marxar a viure i a treballar a Manresa, on va morir el 9 de gener 

de 1996.  
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7.2. RELACIÓ DE PERSONES MORTES A CAUSA DE LA GUERRA AL 
POBLE 
 

La llista que segueix és incompleta. Es coneix, com a mínim la mort de sis 

soldats republicans morts en la defensa del poble, tot i que podria ser un 

nombre més elevat. 

 

Taula 10: Soldats nascuts o veïns del Pont de Vilomara i Rocafort, morts o 

desapareguts a la guerra civil: 
 

Nom i cognoms Edat Lloc de la mort Data 

Lluís Ferrer Vilanova 20 Cerro Gordo (Teruel) 22 de gener de 1938 

Joaquim Brunet Prat  Front d’Osca 4 de març de 1938 

Lluís Subirana Reparada 20 Suera (Castelló de la Plana) 1 de juliol de 1938 

Carmelo Serraseca Campins  Biescas (Osca) 22 de setembre de 1938

Francisco Casas Flotats 32  Front de l’Ebre 27 de setembre de1938

Jaume Brunet Prat 31  Front de l’Ebre 10 d’octubre de 1938 

Pere Bacardit Playà 36  Agramunt (Lleida) 4 de gener de 1939 

Marcel·lí Fargas Lleonart  27  Agramunt (Lleida) 5 de gener de1939 

Joan Garriga Soler 35  front del Segre 7 de gener de 1939 

Enric Roig Romanyà  Berga 2 de gener de 1939 

Joan Roig Romanyà    

Domingo Soler    

Prat, de cal Terròs    

 

Taula 11: Civils assassinats a la reraguarda republicana 
 

Nom i cognoms Edat Lloc de la mort  Data 

Esteve Ponsa Ambrós 59 Carretera a Manresa  De setembre de 1936 

Martí Torras Prat 44 Carretera a Manresa De setembre de 1936 

Josep Brunet Playá 60 Carretera a Manresa De setembre de 1936 

Francesc Jiménez Sillero 52 Carretera a Manresa D’octubre de 1936 

Josep Prat Rosell 65  Cementiri de Montcada De desembre de 1936 
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Taula 12: Refugiats polítics morts al poble 
 

Nom i cognoms Edat Natural de  Data de la mort 

Francisco Caballero Alcaide 18 mesos Villaviciosa (Còrdova) 1936 

Carmen Oliva Calvo 27 anys Cabreriza (Sòria) 14 de gener de 1937 

Manuel Calvo Oliva 17 dies Rocafort i Vilomara 17 de gener de 1937 

Maria Calero Garcia 15 mesos Villaviciosa (Còrdova) 10 de juliol de 1937 

Pedro Calero Castro 40 anys Villaviciosa (Còrdova) 1 de novembre de 1937

Francisco Alcaide Garcia 72 anys Villaviciosa(Còrdova) 12 de gener de 1938 

Placer Guzmán Alcaide 4 anys Villaviciosa(Còrdova) 17 d’agost de 1938 

Santiago Ibáñez Blanco 4 anys Bilbao 31 d’agost de 1938 

Domingo Marcésn Marcén 6 mesos Grañén (Huesca) 12 de setembre de 1938

Agustín Artal Domingo 8 mesos Monevar (Saragossa) 22 d’octubre de 1938 

 

Taula 13: Executats per la repressió franquista 
 

Nom i cognoms Edat Lloc de la mort  Data 

Francesc Orpina Noguera  Camp de la Bóta 18 o 19 d’octubre de 1939 

Pere Brunet Valls  Camp de la Bóta 18 o 19 d’octubre de 1939 

Marià Riera Arola 35  14 de juliol de 1943 

 

Taula 14: Civils morts a causa de les armes de la guerra 
 

Nom i cognoms Edat Natural de Data 

Joan Montserrat Altés 29  Reus 25 de gener de 1939 

Miquel Torné Cinca   1 de març de 1939 

Dimas Trullàs Maronas 14  Rocafort i Vilomara 18 d’abril de 1939 

Antoni Jordà Simon 12 Monistrol de Montserrat 18 d’abril de 1939 

Joan Jordà Simon 10 Monistrol de Montserrat 18 d’abril de 1939 

 

Taula 15. Guàrdia civil mort per enfrontament amb el maquis 
 

Nom i cognoms Edat Natural de Data 

Isidoro Pérez Herrera 34 Tordesillas Valladolid 4 de juliol de 1949 
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7.3. DOCUMENTACIÓ 
 

Sobre l’expropiació de béns immobles a rocafort i Vilomara, consta aquest 

document a l’Archivo General de la Guerra Civil 
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Cap dels membres de la lleva del 38 del Pont consta com a represaliat en 

camps de concentració o batallons disciplinaris a l’arxiu militar de Guadalajara. 

Aquest és un exemple de la documentació tramesa pel Ministeri de Defensa: 
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Inscripció de la mort de Lluís Ferrer Vilanova, de la lleva del 38, mort a Cerro 

Gordo, muntanyes de Celadas, al nord de Teruel, tres anys més tard de la seva 

mort. 
 

 
 

 



VILOMARENCS A LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939. MONTSERRAT ESPINALT I SELLARÉS. DESEMBRE DE 2006 

 - 81 -

7.4. RELACIÓ D’ELEMENTS GRÀFICS 
 

ELEMENT GRÀFIC UBICACIÓ AL TREBALL PÀGINA
Fotografia 1: Membres de la lleva del 38 
del Pont de Vilomara i Rocafort i d’altres 
companys a Alcanyís. 

Portada 1

Fotografia 2: El Pont de Vilomara 1- Introducció 12
Fotografia 3: Obra de pedra seca, prop 
del Pont, camí de Rocafort 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 13

Fotografia 4: Rocafort 2- El Pont de Vilomara i Rocafort 14
Fotografia 5: Antiga fàbrica dels 
Carburos, en terme de Castellgalí 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 16

Fotografia 6: Societat Coral La Unió, 
amb el director J.M. Serra, a la dreta 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 25

Fotografia 7: Membres de la lleva del 38 
vilomarenca a Alcanyís. 

3- La guerra civil 38

Fotografia 8: Monòlit a la carretera que 
uneix El Pont de Vilomara i Manresa 

3- La guerra civil 42

Taula 1: Fets destacables a les fàbriques 
fins a la guerra civil 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 17

Taula 2: Formació del consistori. Abril de 
1931 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 21

Taula 3: Formació del consistori. Febrer 
de 1934 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 22

Taula 4: Formació del consistori. 
Comissió gestora. Octubre de 1934 

2- El Pont de Vilomara i Rocafort 24

 
Taula 5: Formació del consistori. 
Novembre de 1936 

3- La guerra civil 45

Taula 6: Formació del consistori. 
Comissió gestora. Gener de 1939 

4- Conseqüències de la guerra 57

Taula 7: Itineraris de representants 
polítics des de 1934 fins al final de la 
guerra 

4- Conseqüències de la guerra 58

Taula 8: Evolució de la població segons 
fonts municipals. 

4- Conseqüències de la guerra 61

Taula 9: Causes de defunció entre 1936 i 
1940 

4- Conseqüències de la guerra 62

Taula 10: Soldats nascuts o veïns del 
Pont de Vilomara i Rocafort, morts o 
desapareguts a la guerra civil 

Annex 7.3 79
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Annex 7.3 80
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armes de la guerra 

Annex 7.3 80
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Mapa 1: Mapa de la zona de Teruel i 
Alfambra, destaca Celadas.  
 

3- La guerra civil 35
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Mapa 2: Mapa d’Espanya, trencament 
del front, agost de 1938 
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Mapa 3: Mapa de la zona de Llevant. 
Destaca Segorbe. 
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Gràfic 1: Defuncions per edats: anys 
1937,1938, 1939 
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Gràfic 2: Defuncions per edats: anys 
1937,1938, 1939, destacant els més 
joves de 30 anys. 
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Gràfic 3: Relació dels difunts refugiats 
amb el total 
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Gràfic 4: Defuncions causades per la 
guerra 
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7.5. GUIÓ DE LES ENTREVISTES 
 

Les entrevistes es van realitzar en forma de conversa, buscant la complicitat 

dels informadors, sense fer preguntes molt directes, sinó traient els temes que 

interessava que es reflectissin.  

En primer lloc, se’ls informava dels objectius del treball, després es començava 

la conversa, que girava entorn dels temes següents: 

 

- l’arribada de la República 

- l’escola i el treball 

- diversions  

- associacions 

- esclat de la guerra: enfrontaments al poble 

- la crida de la lleva 

- les pèrdues humanes 

- situació familiar abans i després de la guerra 

 

En el cas dels soldats, es parlava també: 

 

- preparació per entrar en combat: viatges, instrucció 

- principals batalles: llocs, dates 

- vida quotidiana al front 

- anècdotes 

- final de la guerra: retorn  

- sensacions 

- el servei militar 

- el retorn a la normalitat 

 

En el cas dels que van viure la guerra des de la reraguarda: 

 

- notícies del front 

- la vida al poble durant la guerra 

- l’entrada dels nacionals 


