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Temps de Guerra
Una visió dels que no hi
vam participar però en vam
patir les conseqüències
Joan Ballart Clos
Quan amb els companys de redacció del nostres quaderns d’història local El
Sot de l’Aubó, ens plantejàrem la conveniència de fer un monogràfic dedicat
a parlar de la Guerra Civil, va ser com si hem caigués a sobre una càrrega
feixuga i dificultosa.
Jo sabia que el tema era plenament adient, ja que ara ens trobem a les
dates coincidents amb el 75 aniversari de l’inici de la gran baralla civil que
al llarg de tres anys va ensangonar la geografia espanyola, amb unes
conseqüències que el pas dels anys han tractat de desdibuixar, però que
arrosseguem i segurament arrossegaran per molt de temps els nostres
descendents, mentre no es puguin assolir plenament les desitjades justícia,
democràcia i llibertat.
La guerra i la llarga postguerra

H

e tractat de recordar fets d’aquells temps
tràgics que jo no vaig viure directament, dels
quals vaig sentir parlar a la meva família en
aquelles vetlles gelades dels hiverns de postguerra -anys 40-, arrecerats tots al voltant d’un
braseret, únic focus d’escalfor de tota la casa junt amb
el fogó de la cuina i amb la llum tremolosa que
proporcionava una espelma esmorteïda a mig consumir.
Els grans de la casa, quan els menuts hi érem davant,
procuraven defugir els comentaris sobre els fets dels
anys tràgics i en canvi, quan parlaven dels temps anteriors
es referien a un mític “abans de la guerra” que a
nosaltres ens semblava com una cosa allunyada, encara
que en realitat havien transcorregut ben pocs anys.
Acabada la guerra, va venir la trista postguerra, el llarg
període de privacions que va durar de començaments
del 39 fins ben bé el 1952, marcat per tota una sèrie de
fets clau. Podríem resumir-los parlant de la por dels
vençuts, l’exili, els camps de concentració, la repressió
de tot el que signifiqués identitat catalana, les privacions
de tota mena, el fred que es passava, la tuberculosi,
l’estraperlo, el «cupu», la gana, el racionament i la seva
cartilla, les restriccions, les farinetes, el pa negre quan
n’hi havia, els gasògens que cremaven llenya o carbó en
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lloc de benzina, per fer funcionar com carraques els
pocs cotxes i camions que hi havia, les consignes
polítiques grandiloqüents i buides de contingut pintades
en algunes façanes estratègicament situades, etc., etc.
Tot plegat un garbuix que mostrava l’estat de misèria i
anorreament en què ens trobàvem sotmesos.
Els esdeveniments
Com és prou conegut, la rebel·lió dels militars el 18 de
juliol contra del govern de la República va ser la guspira
que va encendre la revolta dels partits esquerrans i de
les organitzacions sindicals, que la deixà desbordada i
incapaç de controlar la situació. A casa nostra, les
organitzacions d’extrema esquerra es van fer amos del
carrer i immediatament van engegar una repressió
incontrolada contra els que consideraven els seus
enemics. Per tractar el tema amb equitat, hem de dir
que casos semblants de brutalitat es van donar en el
bàndol contrari, el dels militars revoltats; en aquest cas,
les víctimes eren els partidaris del Front Popular, les
organitzacions d’esquerres i a vegades, la repressió
s’aplicava als seus familiars sense respectar ni dones ni
criatures.
Per conèixer el que va passar a Canet cal llegir el
documentat estudi de l’amic Xavier Mas, Guerra,
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revolució i contrarevolució a Canet, editat per Caixa
Laietana, premi Iluro 2001.
Un cop ens hem situat en els fets tràgics, anem a veure
algunes de les històries sentides de viva veu i recolzades
pel testimoni de persones que ho van viure directament.
El cas inversemblant de mossèn Oller
Com és prou conegut, els primers que van rebre els
embats de la fúria revolucionària van ser els sacerdots,
religiosos i persones que s’havien significat per la seva
militància catòlica. Ara no pretenem veure els casos
dels que van ser perseguits. La nostra intenció és donar a conèixer algunes vivències de caire personal que
puguin complementar el que ja està abastament
documentat pels historiadors.
Aquest és el cas de mossèn Joan Oller Figueras. Mossèn
Oller havia nascut el 1876 al poble d’Aiguaviva, rodalia
de Girona. Va venir a Canet l’any 1911, amb 35 anys,
procedent de la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu,
quan va ser nomenat capellà custodi del santuari de la
Misericòrdia.[1]
Més endavant, l’octubre de 1923, mossèn Oller va deixar
el càrrec de capellà custodi del santuari i va obtenir la
capellania de les Germanes de l’Ensenyança, tal com
ens informa el Dr. Serra en el seu Dietari pàg. 915.
Aquesta capellania havia estat fundada per la Sra. Amèlia
Regàs, de Girona, propietària de l’horta i casa de can
Misseret en el passeig de la Misericòrdia (coneguda
actualment per ca l’Andrés Carbonell), on aquesta
senyora passava els estius. [2] Mossèn Oller estava
empadronat a Canet i tenia el domicili a la mateixa finca
de can Misseret, on vivia quan va esclatar la revolució
del 18 de juliol. Comptava llavors amb seixanta anys
d’edat i tenia fama de ser un bon caçador.
Com que l’ambient previ a la revolució feia preveure un
daltabaix, mossèn Oller, bon coneixedor dels boscos de
Montnegre, tenia buscat un refugi en aquells indrets
per un cas de necessitat. El moment va arribar pocs
dies després del 18 de juliol, quan un grup de milicians
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canetencs van anar-lo a buscar de nit, al seu domicili
de can Misseret al passeig de la Misericòrdia. Veient el
perill a sobre, mossèn Oller va sortir a la finestra i amb
l’escopeta de caça, va disparar dos trets a l’aire que
van fer fugir els milicians passeig avall per anar a buscar
reforços. El moment de la fugida dels milicians el va
aprofitar mossèn Oller per sortir pel darrera de la casa
que dóna al torrent de Lledoners, emprenent el camí
amunt cap a Pedracastell i els rodals de Sant Iscle de
Vallalta per endinsar-se a les boscúries de Montnegre.
Explica en Xavier Mas en un article publicat a la revista
L’Aulet, les vicissituds de mossèn Oller, amagat al fons
del carro de ca l’Auladell, pagesos de Sant Martí de
Montnegre que el conduïren fins a Sant Feliu de
Buixalleu, on ell esperava trobar refugi.[3]
Com abans dèiem, mossèn Oller, de jove, i abans de venir a Canet, havia estat destinat a aquella població de la
Selva. Allí era molt popular, degut a la seva gran afecció
a la cacera, afecció que coincidia amb la de la gent
d’aquella rodalia, on conservava les antigues amistats i
on va tenir bona acollida entre els mateixos elements
del Comitè local, que sembla que el consideraven de la
seva confiança, com més endavant veurem.
Mossèn Oller i el salvament del meu pare
Recordo el meu pare, Joan Ballart Abril, en aquelles
fredes vetlles dels hiverns de postguerra, quan explicava
com va anar que mossèn Oller li salvés la vida. Els
canetencs d’una certa edat recordaran el meu pare
darrere el taulell de la farmàcia del carrer Ample,
despatxant medicaments, preparant fórmules magistrals
i aconsellant a tothom que li demanava. També el recordaran com a fervent catòlic i complidor de les directrius
de l’Església. El cas és que quan va començar la guerra
el juliol del 36, la seva mare havia anat a passar uns dies
a Sant Hilari a prendre les aigües amb el seu fill petit, en
Jaume, que llavors tenia nou anys. El germà gran, el que
més endavant seria el meu pare, es portava una
diferència de 22 anys amb el germà petit. La família estava
preocupada, amb la mare i el germà
petit lluny de casa i amb el desgavell
que hi havia a tot arreu, tiroteigs
als carrers de Barcelona i altres llocs,
esglésies cremades, comuni-cacions
tallades i ningú no sabia de cert el
que estava passant.
El meu pare va decidir llogar un taxi
costés el que costés, per anar a buscar la mare i el germà petit a Sant
Hilari. Sense contra-temps, van
emprendre el viatge amb el taxista,
però en ser més amunt d’Hostalric
a mig camí d’Arbúcies, a
l’encreuament de Sant Feliu de
Buixalleu, els milicians d’aquesta
població havien muntat un punt de
control. Els van aturar i interrogats
sobre el motiu del viatge, van
respondre amb tota franquesa. No
considerant suficient les respostes
que donaven van escorcollar-los i
descobriren que el meu pare
portava posat l’esca-pulari de la
Mare de Déu del Carme. Satisfets els
milicians amb la troballa, creient que
havien enxampat un capellà fugitiu,
se’l van endur pres cap al poble.

El Sot de l’Aubó

monogràfic
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Reunits en el local del Comitè amb crits de si l’havien
de matar llavors mateix, amb gran sorpresa per part del
meu pare, va entrar un personatge que ell coneixia molt
bé, ja que fins feia pocs dies exercia el ministeri sacerdotal a Canet. Es tractava de mossèn Oller, el qual va
imposar pau en aquella reunió tumultuosa, va negar que
el que tenien pres fos capellà, que era bona persona i
va avalar tot el que havia declarat. El meu pare no se’n
sabia avenir de l’autoritat que exercia el mossèn sobre
aquell grup d’autèntics menja-capellans.
Suposo que el Comitè de Sant Feliu de Buixalleu, induït
per mossèn Oller, a continuació degué expedir un
salconduit a favor del meu pare i el taxista, document
llavors necessari per poder passar els controls que cada
Comitè local establia a la seva demarcació, a la caça de
religiosos fugitius i gent significada de dretes. La qüestió
és que van poder reemprendre el camí de Sant Hilari,
van recollir la mare i el germà i van poder tornar a Canet
sans i estalvis.
El meu pare sempre va guardar agraïment i un bon record per mossèn Oller, que l’havia ajudat a sortir d’un
tràngol difícil.
Un altre que va salvar el meu pare, en Carbó
Com a catòlic destacat que era el meu pare, el Comitè
revolucionari de Canet en aquells dies d’efervescència,
a finals de juliol començament d’agost del 36, el van
tenir en compte per si l’havien d’incloure a la llista dels
que serien internats a la improvisada presó del col·legi
Iglesias i que acabarien sent assassinats un mes i mig
després.
Entre els membres del Comitè n’hi va haver un que el va
defensar a capa i espasa i va poder imposar el seu criteri,
salvant així la vida del meu pare. Aquest improvisat de-
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fensor era en Salvador Rafanell Carbó, en Carbó com
era popularment conegut, militant de la CNT, bona persona sempre disposat a ajudar a tothom, amic del meu
pare, malgrat les diferències ideològiques i amb qui més
endavant va mantenir alguna correspondència des de
l’exili de França. Jo recordo en Carbó cap a l’any 1973,
quan va venir a casa a visitar el meu pare, amb motiu
d’una amnistia que llavors va haver-hi i era la primera
vegada que tornava a Canet després del llarg exili. Van
mantenir llargues converses recordant temps de
joventut. Llavors el meu pare ja estava jubilat de la
farmàcia però estava delicat del cor i va morir dos anys
més tard.
Una mort sentida
La guerra va imposar el seu tribut de destrucció, morts,
ferits, exili, etc. a gairebé totes les famílies. Una mort
molt sentida va ser la d’en Ramon Ballart Abril, germà
del meu pare, tres anys més jove que ell. En Ramon era
paleta d’ofici i va anar a treballar a Malgrat, on en aquells
anys hi havia una mica més de feina que a Canet. Allà va
conèixer la que seria la seva dona, s’hi va casar, i es
quedà a viure a Malgrat.
Això succeïa a començaments de 1936 i al cap d’uns
mesos esclatava la guerra. La jove parella estava ben
preocupada, més quan va néixer el fill, el meu cosí Jaume,
a finals de 1936 ja en plena guerra. Després van mobilitzar
en Ramon i va anar al front del Segre. Recordo que la
meva tia Remei, germana d’en Ramon, explicava que, en
un dels pocs permisos que van concedir-li per poder
veure la dona i el fill petit a Malgrat -no sé pas com s’ho
va fer-, va poder avisar a la família de Canet informant-la
que un dia determinat, ell passaria amb un tren ple de
soldats que anaven al front i s’aturaria uns minuts a
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l’estació de Canet. La
meva tia va anar a
l’estació a esperar el
pas del tren, que va
arribar després d’una
llarga espera. El
comboi feia pena de
veure, desballestat,
amb tots els vidres
trencats, ple de
soldats que anaven al
front. Els joves que
s’incorporaven,
cantant cançons alegres. Els veterans tots
tristos. Van poder parlar uns pocs minuts,
que
en
Ramon
aprofità per explicar a
la seva germana la
realitat del front i la
gran tristesa que
sentia per la seva dona
i el fill petit que
deixava a Malgrat. El
tren va arrencar i ja
no es van tornar a
Salconduït fet per l’alcalde de Massanet de Cabrenys (1939).
veure mai més. En
Ramon va morir a la
retirada de finals de 1938, quan el front de l’Ebre es va
soldat que es volia escapar, a la nit el mataven i el tiraven
ensorrar i el front del Segre, on ell estava, va seguir el
allà mateix a mar. Els preparatius s’havien de fer doncs
mateix camí.
amb el major secret per evitar delacions.
Arribada la nit escollida, van travessar la filferrada i camp
Vivències de la retirada
a través per la plana del Rosselló, evitant llocs habitats,
es van dirigir a les Alberes, estribacions baixes del
El meu pare també havia estat mobilitzat per anar a la
Pirineu. Al cap de dos dies arribaren a Maçanet de
guerra, encara que al ser de més edat va ingressar-hi
Cabrenys i es presentaren a l’Ajuntament. L’alcalde els
més tard. Com auxiliar de farmàcia que era el van destiva fer un salconduit que els permetia arribar fins el
nar al servei sanitari, recollint morts i ferits de primera
castell de Figueres pels seus propis medis, és a dir, a
línia, mentre sentia les bales xiular al seu voltant. El lloc
peu. L’endemà hi arribaren, portant encara l’uniforme
on va anar destinat va ser el front del Segre com el seu
brut i esparracat de soldats republicans. Després,
germà Ramon, però mentre aquest estava a la zona
internats uns dies a Figueres, en espera de rebre inford’Artesa, ell va anar al sector de Coll de Nargó, riu amunt.
mes favorables de l’Ajuntament de Canet i d’avaladors
Un cop desmoronat el front va venir la retirada de
de confiança, sembla que va ser mossèn Joan Serrabella,
l’exèrcit vençut cap a França en ple hivern, el desembre
es produí finalment el retorn desitjat a casa.
de 1938. Va ser una odissea marxant a peu per corriols
El que va venir després ja ho hem vist quan hem parlat
de muntanya, travessant el Pirineu amb temperatures
de la llarga postguerra. De forma que ara que ens trobem
baixíssimes, colgats per la neu i passant a França per la
en aquestes dates dels 75 anys d’aquells fets, no ho
zona de Prats de Molló.
hem de confondre amb una celebració del 75 aniversari,
No guardava massa bon record de la rebuda que els van
perquè en realitat no hi ha res a celebrar i en tot cas
dispensar els francesos de la Catalunya Nord, més aviat
molt a plorar.
recordava quan oferien una barra de pa a aquells soldats
derrotats, famolencs i esparracats a canvi d’un anell
JOAN BALLART CLOS
d’or o algun objecte de valor que poguessin haver
conservat com un rellotge.
Després va venir l’internament en el camp de
[1] Dietari del Dr, Marià Serra pàg. 551. Edició de
concentració d’Argelers, darrere les filferrades, vigilats
l’Ajuntament de Canet, C,E.C. i Editorial Els 2 Pins
pels soldats francesos i senegalesos, a l’aire lliure, sense
[2] Dietari del Dr. Marià Serra pàg. 915.
cap aixopluc per resguardar-se de la neu i la tramonta[3] La insòlita intervenció de mossèn Oller es troba docuna gelada. Cada matí passaven a recollir els soldats que
mentada en l’article d’en Xavier Mas: «Emboscats al
havien mort la nit anterior. La situació era insostenible,
Montnegre durant la Guerra Civil» publicat a la revista
de manera que el meu pare junt amb un company van
L’Aulet de Sant Celoni el desembre de 2007 i avalat pel
decidir escapar. La vigilància dels francesos no era
testimoni del meu pare, involuntari protagonista de l’acció i
rigorosa, perquè aquella allau d’espanyols derrotats i
que m´ho havia explicat en més d’una ocasió.
Una part dels fets també publicat en el llibre La força de la
desvalguts sobrepassava la seva capacitat i per ells, quans
fe a Catalunya pàg. 126, en una entrevista de mossèn Joan
menys n’hi haguessin, millor. El perill venia dels derrotats
Marquès a mossèn Pius Masvidal. Editat per Palahí A.G.S.C.
fanàtics que volien resistir fins a les últimes
de Girona.
conseqüències i quan rebien informació sobre algun
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