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LA GUERRA CIVIL A LES COL·LECCIONS DELS NOSTRES
ASSOCIATS
Van ser diversos els motius pels quals la Junta d’aquesta entitat va decidir dur a terme
aquesta exposició amb el suport del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Un d’ells,
naturalment, és el compromís que com a associació terrassenca té amb la nostra ciutat
d’organitzar actes lúdics que ajudin a enriquir-nos a tots plegats. L’altre, també important,
donar als nostres socis l’oportunitat d’exposar el material que al llarg dels anys han anat
col·leccionant en relació amb aquest tema. I, finalment, i no menys important, és el que ara
s’ha donat a conèixer com «la recuperació de la memòria històrica.»
Qualsevulla guerra, i més si és civil, siguin quines siguin les seves raons, les seves
circumstàncies i les seves motivacions, comporta que sempre hi hagi «vencedors» i
«vençuts», dilema tan real com injust del qual solament el pas del temps pot esbrinar les
causes, però difícilment resoldre’n els perjudicis que causaren.
També és cert que, en aquests períodes de lluita, s’encenen passions de tot tipus, algunes
de dubtosa acceptació, però d’altres, curiosament, força creatives, atès que qualsevol
activitat humana, fins i tot les guerres..., poden ser motivades de l’esperit, com podem
observar amb el quadre Guernica, de Picasso, per posar solament un exemple.
I d’aquí ve aquesta exposició, en la qual podran contemplar una sèrie d’activitats creatives,
moltes d’elles de tipus al·legòric, en què els artistes saberen expressar les realitats del
moment utilitzant el seu ofici i la seva intel·ligència.
Jaume Canyameres, president

PAPERS DE GUERRA
La documentació gràfica política i d’Estat
corresponent als anys trenta avui en
dia és una de les més riques i potents
que el país ha generat, a la vegada que
constitueix un testimoni de primer ordre
sobre la cultura política nacional i sobre
els corrents artístics d’avantguarda més
importants. És per això que el Grup
Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme
de Terrassa considera interessant i oportú
mostrar part de les col·leccions dels seus
associats, però intentant transcendir el
concepte col·leccionisme, de tal manera
que la mostra contribueixi a divulgar temes
d’interès històric i artístic.

En Papers de guerra s’han exposat cartells
de propaganda política republicana, i altres
elements com poden ser: segells, vinyetes,
paper moneda, fulls de propaganda,
manifestos i postals, tots ells emmarcats
dins el mateix període cronològic al dels
cartells (1933 – 1938). Tot aquest material
pertany a col·leccions particulars de socis
de l’entitat, és el cas de Jaume Canyameres
i Cortàzar, actual president del Grup
Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme
de Terrassa, Joan Còdol i Forns, Rafel
Comes i Ezequiel, Josep Maria Pi i Janeras,
Jordi Simó i Sanahuja i Josep Villanueva i
Puig.
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L’ESTÈTICA

(Sant Esteve d’en Bas, 1899 – Barcelona,
1949), que es va formar artísticament a
Sevilla, on el seu pare exercia com a mestre
nacional. Viatjà per França i per Bèlgica
i, als vint anys, tornà a Barcelona. Està
considerat com un dels millors cartellistes
catalans.

L’estètica emprada per la propaganda
republicana poc abans i durant la
Guerra Civil espanyola pot qualificar-se
d’imperativa o categòrica, ja que, més enllà
de la bellesa, tant els cartellistes com tots
els dissenyadors gràfics, allò que pretenien
era que espectador abandonés l’actitud
merament contemplativa davant les imatges
i se li despertés una de totalment actuativa.
Les imatges mostrades es nodreixen
de diferents llenguatges artístics, com
poden ser l’art decó, el constructivisme,
el fotomuntatge rus o l’alemany de la
Bauhaus, i de certs tocs expressionistes.
Un menú al qual podem denominar
realisme socialista.

Rafel Tona (Barcelona, 1903 – París, 1987),
es va formar a l’Escola de Belles Arts de
Barcelona i als tallers d’escultura i pintura
de Pau Gargallo i Josep Llimona. Viatjà a
París per a seguir la seva formació, tornant
a Barcelona el 1928 on, el 1932, obrirà una
agència publicitària, en la qual es treballarà
activament per la causa republicana.
Acabada la Guerra Civil espanyola, serà un
actiu membre de la resistència. La major
part del seu exili va transcorre a Alger on
exposarà en nombroses ocasions. El 1960
s’instal·là definitivament a París on va morir.

Les col·leccions exposades demostren el
valor dels missatges gràfics, capaços de
constituir, tant una estètica pròpia de la
guerra, com uns prototips molt directes
i categòrics: l’antifeixisme, el combatent,
l’exaltació del valor, el proïsme, la classe
obrera, la maternitat, la infància, etc.,
susceptibles d’esdevenir una eficaç eina de
propaganda política basada en la persuasió
heroica.

Joan Colom i Agustí “Michel Adam”
(Arenys de Mar, 1879 – 1964), se’l
considera un autodidacte que va aprendre
l’ofici estudiant i copiant els grans mestres
de la pintura. Els seus inicis plàstics són
impressionistes, però, poc a poc, es va
decantar pel realisme plasmant paisatges i
escenes costumistes. El seu fort fou sempre
el dibuix amb el qual adquirí gran renom.
Treballà per a la UGT i el PSUC, sempre
dins una tònica realista que combinava la
fotografia i el dibuix.

Les tres ciutats que més producció gràfica
relacionada amb la Guerra Civil espanyola
generaren foren Barcelona, Madrid i
València, ja que, el 1936, eren els llocs on
es concentrava la major part dels tallers
litogràfics del país, i des d’on els grans
artistes del cartell de guerra produïren la
seva millor obra. Respecte als promotors
de la seva edició, les dades que es faciliten
a les etiquetes d’identificació dels elements
exposats poden donar-nos una idea molt
aproximada de qui van ser.

Cristóbal Mauro Arteche de Miguel
(Gijón, 1900 – Madrid, 1964) emigrà el
1917 a Cuba, establint-se a La Habana
com a pintor de ventalls i, més tard, com a
caricaturista al diari La Nación. El 1919 es
va traslladar a Nova York on treballà com
a cartellista teatral. A Hollywood, exercirà
de dibuixant de retrats i de caricatures de
les estrelles del cinema per a periòdics i
revistes de tota Hispanoamèrica. Els anys
trenta els viu a Madrid, treballant com a
dibuixant per diverses revistes i mantenint
un estret contacte amb l’avantguarda
artística i literària. La seva producció de
cartells dedicats a la Guerra Civil espanyola
és molt abundant.

ELS AUTORS
Junt amb la importància artística dels
elements exposats, també destaca el
valor de les seves autories respectives.
Cartellistes com Josep Morell i Macías
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Martí Bas i Blasi (Barcelona, 1910 – París,
1966) fou un pintor, gravador i dibuixant
que col·laborà com en revistes com
Cigronet o L’Esquella de la Torratxa. Durant
la Guerra Civil desenvolupà una profusa
activitat com a cartellista. El 1939 s’exilià a
París i participà en el Salon d’Automne i al
Salon des Indépendants. S’especialitzà en
il·lustracions per a edicions de bibliòfil. El
seu estil es caracteritza per un llenguatge
contundent i molt directe, convertint-lo en
un dels cartellistes més importants de la
Guerra Civil espanyola.

José Bardasano i Baos (Madrid, 1910
– 1979), dibuixant i publicista que, junt
amb Castelao, Souto i Rodríguez Luna,
fundà a Madrid, a l’inici de la Guerra Civil
espanyola, el taller La Gallofa, dedicat a la
propaganda política. Els seus cartells són
d’un realisme de clara influència russa.
Enrique Ballesteros “Henry Ballesteros”
(Madrid 1907 – Barcelona 1984)
Josep Subirats i Samora (Barcelona,
1914 – 1997) va ser un dels artistes més
dotats de la seva generació, amb gran
experiència en el dibuix publicitari i la
il·lustració de llibres. Els seus cartells
tenen un fort component artístic amb un
toc de surrealisme. Membre de Sindicat de
Dibuixant Professionals i pròxim al PSUC.

Ricard Fàbregas (Barcelona, 1906 – 1947)
fill del dibuixant Josep Fàbregas Bausili,
va estudiar a l’Escola de Belles Arts de
Barcelona amb el pintor Fèlix Mestres. Es
considerat un dels més hàbils dibuixants
publicitaris. Com a pintor es va dedicar al
gènere del retrat i del paisatge.

Eduard Robles i Piquer “Ras” (Madrid,
1910 – Caracas, 1957), periodista, crític
d’art i caricaturista, fou col·laborador
del diari El Sol i El Nacional. Es va haver
d’exiliar el 1939 a Veneçuela, on es va
formar com a arquitecte paisatgista,
destacant la restauració del parc El Calvario
de Caracas. El seu estil com a cartellista és
estilitzat i molt elegant.

Evarist Mora i Rosselló (Barcelona, 1904
– 1987), pintor, dibuixant i decorador format
a l’Escola de Belles Arts de Barcelona i
a París. A part dels seus treballs com a
cartellista, també destaca com a il·lustrador
de llibres. Són interessants les seves
intervencions decoratives al Saló Rosa i
al Dic Flotant de Barcelona. Cal destacar
també el mural realitzat per a la Sala del
Consolat de Mar, el 1958.
Ramón Puyol Román (Algeciras, Cádiz,
1909 – 1981) fou un pintor i dibuixant
destacat col·laborador durant la Guerra Civil
espanyola de les publicacions Altavoz del
frente, El miliciano rojo, Frente rojo y Mundo
obrero, i fou l’autor del cèlebre cartell No
pasarán (1937). Amb posterioritat es va
dedicar a la pintura de temes populars.

Antoni Clavé i Sanmartí (Barcelona, 1913
– París, 2005), format a l’Escola de Belles
Arts de Barcelona, fou un artista polifacètic
que va conrear tècniques tant diferents
com el cartellisme, el collage, l’escultura, el
gravat, la fotografia, el cinema, la joieria, el
tèxtil, la ceràmica i l’escenografia teatral. La
seves vessant més destacades són, però, la
pintura, el dibuix i la il·lustració, disciplines
que l’han reportat un gran reconeixement
internacional.

Josep Alumà i Sans (Barcelona, 1879 –
1974), important pintor i destacat cartellista,
com demostren els nombrosos guardons
que aconseguí. Fou fundador i secretari del
Sindicat de Dibuixant Professionals. El seu
estil el caracteritza un realisme esquemàtic i
molt directe.

Altres autors aquí representats són
Fulgenci Martínez Surroca (Cieza, Múrcia,
1902 – Barcelona, 1965), Eduard Badia i
Vilató (Barcelona, 1916 – Brasil, ?), Jesús
Molina García (Cerecinos de Campos,
Zamora, 1903 – Madrid, 1978) i Víctor
Aguado i Soria (Barcelona, 1898 – 1960).
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CARTELLS EXPOSATS
Ciutadà! Ja tens el carnet
electoral garantia del teu
vot?
Josep Morell i Macias (Sant
Esteve d’en Bas, 1899
– Barcelona, 1949)
Cromolitografia
1933
100 x 70 cm
Promotor: Govern de la
Generalitat de Catalunya
Impressor: Seix & Barral
Barcelona
Vencerem pel bé del
proletariat mundial
Coves
Litografia a quatre tintes
1936
100 x 70 cm
Promotor: Partit Republicà
d’Esquerres
Impressor: Seix & Barral
Barcelona
El que produí el feixisme 10
mesos de desordre
Fulgenci Martínez Surroca
(Cieza, Múrcia, 1902
– Barcelona, 1965)
Litografia a tres tintes
1936
100 x 70 cm
Promotor: Ajuntament de
Barcelona
Impressor: No consta
Compreu segells pro
infància
Eduard Badia i Vilató
(Barcelona, 1916 – Brasil, ?)
Cromolitografia
1936
97 x 69 cm
Promotor: Generalitat de
Catalunya
Impressor: Rieusset
Barcelona

Voteu el Front Català d’Ordre
Anònim
Cromolitografia
1936
99 x 71 cm
Promotor: Front Català
d’Ordre
Impressor: Seix & Barral
Barcelona
Contra el Feixisme Allisteuvos a les milícies
Joan Colom i Agustí “Michel
Adam” (Arenys de Mar, 1879
– 1964)
Sindicat de Dibuixants
Professionals
Fotomuntatge
1936
100 x 71 cm
Promotor: Unió General
de Treballadors i Partit
Socialista Unificat
Impressor: Gràfiques Ultra
SA. Barcelona
Qui est tu? ...
Anònim
Cromolitografia
1936
100 x 70 cm
Promotor: No consta
Impressor: Tallers Gràfics
Llauger. Barcelona
Servicios públicos urbanos
Ricard Obiols
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1936
100 x 70 cm
Promotor: Confederació
Nacional del Treball,
Associació Internacional
de Treballadors. Federació
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Impressor: Litografia
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Treballadors ha estat creat
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Henry Dag
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Barguñó E.C. – Barcelona
Ni un gra de blat perdut
Evarist Mora i Rosselló
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1937
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Promotor: Direcció General
d’Agricultura
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CARTELLS EXPOSATS
Al Front hi fa fred
Henry Dag
Cromolitografia
1937
100 x 70 cm
Promotor: Socorro Rojo
Internacional
Impressor: Fotolitografia
Barguñó E.C. – Barcelona
¡Destrucción! ¡Barbarie!
El producto de una cultura
degenerada
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Española de Artistas
Litografia a dues tintes
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100 x 70 cm
Promotor: Ateneu
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1936 18 de julio 1937
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Els tanquistes de la UGT
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Diada de Madrid!
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CARTELLS EXPOSATS
Ciutadà! Ja tens el carnet
electoral garantia del teu
vot?
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Promotor: Govern de la
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Impressor: Seix & Barral
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Vencerem pel bé del
proletariat mundial
Coves
Litografia a quatre tintes
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100 x 70 cm
Promotor: Partit Republicà
d’Esquerres
Impressor: Seix & Barral
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1936
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Impressor: Rieusset
Barcelona

Voteu el Front Català d’Ordre
Anònim
Cromolitografia
1936
99 x 71 cm
Promotor: Front Català
d’Ordre
Impressor: Seix & Barral
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CARTELLS EXPOSATS
Crim!
Jesús Molina García
(Cerecinos de Campos,
Zamora, 1903 – Madrid,
1978)
Litografia a quatre tintes
1937
100 x 71 cm
Promotor: Socorro Rojo
Internacional
Impressor: Fotolitografia
Barguñó E.C. Barcelona
Front Únic de la Solidaritat
Jesús Molina García
(Cerecinos de Campos,
Zamora, 1903 – Madrid,
1978)
Cromolitografia
1937
100 x 71 cm
Promotor: Socors Roig de
Catalunya
Impressor: Fotolitografia
Barguñó E.C. – Barcelona
Pensa en el combatent
Enrique Ballesteros “Henry
Ballesteros” (Madrid 1907
– Barcelona 1984)
Cromolitografia
1937
100 x 71 cm
Promotor: No costa
Impressor: No costa
Visca l’exèrcit popular
Josep Alumà i Sans
(Barcelona, 1879 – 1974)
Front Únic de Dibuixants
Cromolitografia
1937
100 x 70 cm
Promotor: Confederació
Nacional del Treball. Unió
General de Treballadors
Impressor: Seix & Barral
Barcelona

Dona! Supera la teva obra
Anònim
Cromolitografia
1938
100 x 70 cm
Promotor: Federació
Socorro Rojo Internacional
Impressor: N.C. Saragossa
Para los compañeros del
frente
Company
Cromolitografia
1938
98 x 70 cm
Promotor: Federació Ibérica
de Joventuts Llibertàries
Impressor: Martí & Marí
Barcelona
Criminals!
Eduard Robles i Piquer
“Ras” (Madrid, 1910 –
Caracas, 1957)
Litografia a dues tintes
1938
90 x 64 cm
Promotor: Partit Obrer
d’Unificació Marxista
Impressor: Atlàntida Arts
Gràfiques
Mestres allisteu-vos a les
milícies
Josep Subirats i Samora
(Barcelona, 1914 – 1997)
Sindicat de Dibuixants
Professionals
Cromolitografia
1938
98 x 69 cm
Promotor: Federació
Espanyola de Treballadors
de l’Ensenyament
Impressor: Tallers Gràfics
Llauger. Barcelona
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Ofereix uns grams de sang i
salvaràs una vida
Anònim
Cromolitografia
1938
100 x 70 cm
Promotor: Agrupació
de Donants de Sang de
Catalunya
Impressor: Emporium
Barcelona
El pueblo en armas defendió
la República contra los
traidores
Anònim
Fotomuntatge
1938
100 x 68 cm
Promotor: Subsecretaria de
Propaganda Negrín
Impressor: No consta
Catalans! 11 de setembre
1714–1938
Antoni Clavé i Sanmartí
(Barcelona, 1913 – París,
2005)
Cromolitografia
1938
100 x 70 cm
Promotor: No consta
Impressor: Grafos Barcelona
En el frente hace frio ...
Company
Litografia a dues tintes
1938
100 x 70 cm
Promotor: Federació Ibèrica
de Joventuts Llibertàries.
Federació Anarquista
Ibèrica.
Impressor: Martí & Marí
Barcelona

PERE VIGUÉS. TESTIMONI DE GUERRA.
El senyor Pere Vigués és un dels terrassencs que va viure amb més intensitat els esdeveniments
derivats de la guerra a terrassa ja que des de la redacció de Front, el diari del POUM, va haver
d’informar de la marxa dels esdeveniments militars, a la vegada que polsava la consciència
revolucionària de la ciutat. Aquesta és una entrevista feta per la seva reneboda, en el marc d’un
treball escolar, el maig de 1988.
Com va ésser la proclamació de la República?
La proclamació de la República, el 14 d’Abril
del 1931, va venir després d’unes eleccions
municipals que donaren la majoria a les esquerres republicanes. El malestar polític ja
feia anys que durava, sobretot a causa de la
guerra colonial del Marroc i de la dictadura
del general Primo de Rivera, que fou la conseqüència, i que el rei va recolzar completament. La proclamació de la República es va
fer primer a Barcelona, i després a Madrid,
amb l’abdicació del rei, que marxà a l’exili a
Itàlia. El record més personal que en guardo,
es una manifestació que s’organitzà a Terrassa, cap al tard del 14 d’abril, i que es dirigí
cap al Passeig per fer alliberar tots els presos
que es trobaven a la presó, entre els quals hi
havia empresonats polítics.

La revolució del 6 d’octubre?
Després d’haver obtingut l’autonomia per
Catalunya l’estiu del 1933, hi havia un cert
malestar entre els pagesos i el Parlament de
Catalunya. Es va votar la Llei de Contractes
de Conreu per posar-hi remei, però les Corts
de Madrid van considerar la llei il·legal i això
va provocar una gran agitació a Barcelona, i
altres ciutats catalanes. Cal dir que les eleccions del 1933 havien portat a les Corts de
Madrid una majoria de dreta dirigida per Gil
Robles. Va haver-hi manifestacions de caràcter violent a Barcelona i les forces públiques, i
molts civils armats, van fer front a l’exèrcit que
tenia ordres molt severes contra els revoltats.
Finalment, les forces dels revoltats foren vençudes i es va procedir a l’arrest i deportació
del Govern de la Generalitat. A tot Catalunya
hi va haver molts empresonats dels republi-

Pere Vigués als 24 anys. 1932.

cans més destacats i a Terrassa es va iniciar
un període de tensions polítiques.
Què van representar les eleccions del febrer
del 1936?
Les eleccions del febrer del 1936, i el seu
resultat favorable a les esquerres, foren la
conseqüència del 6 d’octubre del 1934. Cada
ciutat tenia els seus empresonats i, àdhuc els
anarquistes, que eren partidaris de l’abstenció política, van votar en massa perquè els
empresonats poguessin sortir de seguida.
S’havia fet una gran campanya per l’amnistia i aquesta fou proclamada tan aviat com es
conegué el resultat, i al cap de pocs dies el
Govern de la Generalitat i els altres presos,
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tornaven a Catalunya en mig de la joia de tothom, i de manifestacions als carrers de totes
les ciutats de Catalunya.

solució, ja que molts amos van desertar per
anar a l’estranger, o a l’Espanya de Franco.
A més la guerra exigia una disciplina que no
hauria estat possible d’una altra manera. No
cal oblidar tampoc la tradició revolucionària
de Catalunya, amb un moviment anarquista molt puixant. Per aquest, la revolució i la
Guerra Civil venien a ser una mena de conclusió d’un període que havia començat amb
la Setmana Tràgica del 1909 i el pistolerisme
dels anys 1918–1923. El ritme de producció
a les fabriques va tenir alts i baixos, seguint
els problemes d’organització de la producció
que va ésser dificultada després per la manca de matèries. La fabricació de material de
guerra, va ésser una de les preocupacions
fonamentals dels sindicats, i Catalunya va arribar a constituir una indústria de guerra important. Els Consells d’Empresa, en general,
van fer una feina constructiva en referència
al funcionament de les fàbriques i alguns van
organitzar tasques culturals, amb conferències i cursos per a analfabets.

Durant els primers dies de la guerra vas tenir
alguna participació a la revolució?
Jo havia pertangut al Bloc Obrer i Camperol, que després, esdevingué el POUM (Partit
Obrer d’Unificació Marxista). La meva activitat
primordial, amb altres companys, fou incautar-nos d’una impremta, prop de la Plaça Vella, i de fer sortir un diari, que s’intitulà Avant,
i després Front. Vaig ésser conseller municipal unes setmanes, però vaig dimitir per ocupar-me del diari. A Terrassa, també van marxar columnes de milicians al front d’Aragó. A
l’estació del Nord passaven molts trens provinents de Barcelona, amb pintades als vagons, per exaltar l’entusiasme de la gent que
era molt intens. Tots els partits polítics van
formar columnes de milicians i el front d’Aragó va ésser mantingut, en gran part gràcies a
aquestes forces de voluntaris. Aquesta guerra segurament hauria pogut ésser evitada si
l’agost del 1932, quan es sublevà el generaI Sanjurjo secundat per d’altres generals,
la República s’hagués mostrat més severa,
enlloc de deixar-los en una semi-llibertat que
els permeté de seguir complotant.

vaig participar a la publicació clandestina dels
setmanaris La Batalla, i Joventut Obrera que
continuaren defensant la revolució.

per erigir-se en una força política que no havien tingut mai abans.
L’estalinisme va fer la seva aparició a Catalunya i a Espanya, obtenint aviat la dimissió
d’Andreu Nin com a conseller de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, i provocant amb
l’atac de la Telefònica de Barcelona, els fets
sagnants del Maig del 37 que enfrontà les
forces del PSUC contra els anarquistes i el
POUM. Això provocà després l’assassinat
d’Andreu Nin, i la dimissió del govern de Largo Caballero a Madrid, la formació d’un govern a les ordres del PCE i PSUC, partits estalinistes a les ordres de la política de Stalin.
Molt anarquistes i poumistes foren perseguits
i assassinats, sobretot a Catalunya. Era la reacció sectària, contra la Revolució que s’havia fet Catalunya i així posaven punt i final a
la polèmica dels que creien que la guerra i la
revolució, anaven lligades per enfortir l’entusiasme dels defensors de la República contra els que sols volien fer la guerra. Després
dels fets de maig del 37, el diari Front , com
tots els diaris del POUM, fou suspès i llavors

El mes de març de 1938 vaig ésser mobilitzat, i el dia 15 de març marxava en un comboi de tropes cap al front de Llevant, entre
Terol i València, on vaig ésser destinat a un
Batalló de xoc de metralladores, és a dir que
anàvem allà on les coses no anaven gaire
bé i per parar els atacs sorpresa de l’enemic.
Vaig participar en combats on va haver-hi
morts i ferits a l’entorn meu, i algun cop vaig
sortir-ne no sé com, car tocava qui tocava.
També hi van haver presoners. I una nit, el
nostre batalló, que es retirava del front per
refer forces, va desfilar davant d’uns soldats i
oficials que havien estat afusellats. Al pit portaven un cartell: Fusilados por cobardes. Era
la crueltat de la guerra mes punyent que he
vist.

Després va anar a l’exili, i als camps de concentració?

Quins aspectes polítics caldria remarcar, en
general, d’ aquest període?

El 13 de gener de 1939, vaig ésser transportat en un avió militar d’Albacete a Sabadell,
nomenat tinent, i destinat al Front de l’Ebre,
però aquest ja no existia i aviat les tropes
feixistes van ocupar Terrassa i Barcelona. La
retirada a la frontera, amb dones, infants i
vells, va ésser dramàtica, car la majoria anava a peu i a la frontera ens esperaven els
camps de concentració. Per sort, i perquè uns
companys de Perpinyà ens van venir a buscar amb papers falsos, vam poder capejar els
senegalesos, i la policia francesa, i vam arribar a París, on els companys del PSOP (Partí Socialiste Ouvrier et Paysan) ens va acollir
per donar-nos llit i menjar. Al cap de 8 mesos,
la guerra mundial 1939–1945 es va declarar i
això va originar moltes persecucions i deportacions de refugiats i exiliats espanyols. La
reincorporació a la vida civil fou difícil durant
8 anys i abans de trobar l’equilibri, vaig fer de
pintor, manobre i descarregador al port de
Marsella, etc.

Als primers mesos de la guerra, i quan es
va veure que les tropes sublevades, amb
l’ajut de les tropes colonials dels marroquins avançaven molt de pressa, tan aviat com van encerclar Madrid, tothom va fer
un esforç enviant columnes de milicians. A
Europa, França i Anglaterra van adoptar de
seguida una actitud de No-intervenció, però
Alemanya i Itàlia no ho van respectar i van
enviar material de guerra i tropes. I sobretot
canons, tancs i molta aviació. La República
es va trobar en estat d’inferioritat i sols aconseguí comprar petites quantitats de material.
Per contrarestar les tropes feixistes d’Alemanya i Itàlia, i després d’una gran campanya
internacional, vingueren molts voluntaris de
l’estranger que van formar les Brigades Internacionals per ajudar la República que, no
cal oblidar, era el règim legal a Espanya, i a
Catalunya. I solament l’URSS envià tancs i
aviació que vingué a la República contra l’or
del Banc d’Espanya. Però aquesta ajuda aviat va servir al PCE i al PSUC (partits comunistes que seguien les directives de Moscou)

Quins problemes laborals van haver-hi
amb la guerra, per exemple, amb les col·
lectivitzacions?
A partir del triomf de les dretes el 1933, hi
havia un ambient de persecució de la gent
d’esquerra. Jo treballava d’ajudant comptable, i un dels amos de l’empresa em va despatxar perquè va dir que el càrrec que tenia
era incompatible amb la meva activitat sindical i política. Per un concurs que es féu, i
que vaig guanyar, vaig esdevenir secretari de
l’oficina de l’Associació d’Empleats i Tècnics
de Terrassa, ciutat on havia viscut habitualment. Quan es produí el moviment popular
contra la sublevació militar, vaig dimitir del
càrrec per ocupar-me del diari Front. No hi ha
dubte que les col·lectivitzacions van provocar
tensions a certes fàbriques, però no hi havia
8

MARTA GIMÉNEZ i DALMAU

9

tornaven a Catalunya en mig de la joia de tothom, i de manifestacions als carrers de totes
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GUERRA CIVIL i REVOLUCIÓ a TERRASSA. “El PEDRO”
garita (21–4–1930), Progreso, (16–8–1934) i
Azucena (2–4–1936)2. Després de la caiguda
de la dictadura de Primo de Rivera, Pedro Alcocer es convertí en un dels més significats
dirigents de la CNT i la FAI a Terrassa i tingué
una destacada participació en la conflictivitat
social dels anys trenta.

Aquest 18 de juliol es va complir el setanta-cinc aniversari de l‘intent del cop d’Estat
militar que tingué el suport dels monàrquics
i dels sectors més radicals de la dreta espanyola. Com és sabut, al desigual desenllaç
de la temptativa a la península, va seguir una
Guerra Civil que ocasionà una gran tragèdia amb centenars de milers de morts i ferits en el front, i penúries i represàlies en les
rereguardes a les que després s’hi afegiria
el drama humà de l’exili i la repressió dels
vencedors.

Activitats revolucionàries del Pedro durant la segona República
Pedro organitzà i liderà un grup d’afiliats a la
FAI més dedicat a l’acció directa i a la violència revolucionària que a la pròpia tasca sindical. Pedro aprengué a manipular explosius i
bombes incendiàries i dugué a terme atemptats i sabotatges que fins i tot, reconegué,
s’escapaven al control de la mateixa FAI. El
grup, en esclatar la guerra, es faria tristament
famós com els “xiquillos del Pedro”.

Si ens cenyim en els assassinats dels primers
mesos de la guerra a la nostra ciutat, tots els
terrassencs que guarden memòria directa o
oral d’aquests fets, coincidirien a esmentar
“el Pedro” (Pedro Alcocer Gil), com el principal responsable d’aquells excessos comesos pels revolucionaris de la FAI.
El personatge

El 15 de febrer de 1932 Pedro Alcocer participà en l’assalt dels anarquistes a l’Ajuntament, Alguns dels participants en aquest
fet, com ell mateix i l’Abad3, aconseguiren
escapolir-se pel carreró del darrera. Alcocer
s’amagà i estigué un temps fugit a França i
Algèria. El dia vuit de gener de 1933, un grup
d’anarquistes inicien una revolta i tirotegen
la guàrdia civil. Resultà un mort, Rufí Alcalde
i Domínguez, un aturat que residia a Terrassa
feia només 6 mesos i un ferit Josep Ribera i
Mercader, d’Almeria, nuador de la Terrassa
Industrial, que morí catorze dies després a
l’Hospital. Pedro Alcocer fou un dels detinguts per aquests fets. El 9 de maig següent,
la CNT intentà una vaga general revolucionària a tot l’Estat. A Terrassa diversos pals i
torres elèctriques d’alta tensió foren objectiu
d’explosius. En les seves memòries4 Pedro
Alcocer reconeix ser l’organitzador i un dels
autors de les voladures, dutes a terme amb
el propòsit de paralitzar el funcionament
de Catalunya5. El 3 de Desembre del 1933,
davant els rumors de pertorbacions de l’ordre públic, es declara l’Estat de Prevenció
a Catalunya. A Terrassa, aquell mateix dia,
la guàrdia civil sorprengué una reunió clan-

Pedro Alcocer va néixer a Alhabia, província
d’Almeria1, el 6 d’abril de 1906.
Cap el 1920 Pedro Alcocer es traslladà primer a Barcelona i poc temps després a Terrassa on entrà a treballar a la filatura d’estam
de cal Niquet a la carretera de Montcada i
s’afilià al Sindicat Únic. El 3 d’abril de 1927,
es va casar a Terrassa amb Carmen Romera
Martínez, (Gador Almeria, 1908 – València,
2004), que treballava també a cal Niquet,
després en els aspis de cal Badiella, i quan
en plegà, posà una botiga de retalls a Ca
N’Aurell. Carmen pertanyia a una família amb
membres d’idees i creences religioses divergents. Una cosina seva Soledad Alonso Romera era monja i ella mateixa prenia part en
activitats del Centre Social, especialment de
la seva Secció Excursionista, mentre que el
seu germà gran, Lluís Romera, que treballava a la brigada municipal, era un actiu faista
implicat en diverses accions revolucionàries.
El matrimoni Alcocer Romera, residia en el
número 165 del carrer de Watt, i va tenir tres
fills que van ser inscrits amb noms laics, Mar10

destina a la Mutualitat Cultural del Carrer
Sant Genís. Pedro Alcocer no hi era present,
però fou també detingut uns dies després.
El 15 de juliol de 1934 fou descobert un dipòsit d’explosius a la casa de l’anarquista
Francisco Meroño Martínez, al carrer Mañé
i Flaquer i el dia següent es troba un altre
dipòsit d’explosius, amb 30 Kg. de dinamita,
metxa i cartutxos a l’ermita de Sant Feliuet
de Rubí. Meroño, interrogat, declara ignorar
qui hauria estat el responsable del robatori
dels explosius, però reconeix que només coneixia una persona, capaç de ser-ho, Pedro
Alcocer, que el dia 16 serà detingut.
El 6 d’octubre de 1934, enmig de la convocatòria d’una vaga general, Samuel Morera,
segueix Companys i proclama l’Estat Català
des del balcó de l’Ajuntament. L’intent fracassa i els revoltats es rendeixen als militars.
Un grup anarquista dirigit per Pedro Alcocer
aconsegueix apoderar-se de les armes6 dipositades a l’Ajuntament i amagar-les. Aquests
van ser els fusells dels incontrolats que van
sortir armats al carrer el juliol de 1936.
múltiples víctimes del celebèrrim “Pedro” hi
hagué també algun afiliat al Círcol Tradicionalista i a la C.E.D.A. I àdhuc alguna afiliada
a les “Margarides”».

La guerra civil i l’exili
Alcocer fou el cap del Comitè de Defensa i
després de la Junta de Seguretat en els primers mesos en què es van cometre nombrosos assassinats. Un lletraferit del bàndol republicà, Josep Puig Arnaus, redactor en cap
de l’Acció, portaveu d’Esquerra Republicana
que a la postguerra marxà a l’exili, és autor
d’un manuscrit inèdit en què judica la responsabilitat del Pedro en aquests fets. «Era
el botxí que féu assassinar a la nostra ciutat una quantitat molt important i lamentable
de ciutadans en el curs dels mesos darrers
de 1936, i primers de 1937, fins a començaments de maig. Persones d’abast insignificant, mig acabalades, conservadores del
poc predi que tenien i de les tradicions de
la família de la llar pseudo-catòlica. Caps de
casa que havien votat les dretes, obrers sense voluntat de classe, acusats de vel·leïtats
feixistes i relacions amb burgesos. Beats recalcitrants, que en l’Església trobaven la pau
que no trobaven en la ciutadania, per raó de
llur intolerància, i potser sí que, que entre les

Però tot això tan tènue, tan imprecís, no justifica, ni justificava aleshores, ni justificarà mai,
la desproporcionada massacre que hagueren de sofrir els terrassencs. He cregut sempre, àdhuc en plena perpetració d’aquells
inaudits atemptats a la vida humana, que la
punició era molt desproporcionada al delicte de desafecció al règim republicà que hom
podia imputar només als dissortats que anaven a caure a les urpes del “Pedro”. I aital
acusació, en tot cas, havia de depurar-la i
dirimir-la el tribunal i no pas uns ciutadans,
inadaptats al sentiment català i a l’esperit terrassenc «“el Pedro” és un andalús de Sierra
Morena que imposava l’aplicació d’una llei
sanguinolenta, dictada pel caprici, per la vesània, i sovint per l’avarícia».
Després dels fets de maig de 1937, el govern republicà i la Generalitat van recuperar
el poder i el control dels grups revolucionaris
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implicat en diverses accions revolucionàries.
El matrimoni Alcocer Romera, residia en el
número 165 del carrer de Watt, i va tenir tres
fills que van ser inscrits amb noms laics, Mar10

destina a la Mutualitat Cultural del Carrer
Sant Genís. Pedro Alcocer no hi era present,
però fou també detingut uns dies després.
El 15 de juliol de 1934 fou descobert un dipòsit d’explosius a la casa de l’anarquista
Francisco Meroño Martínez, al carrer Mañé
i Flaquer i el dia següent es troba un altre
dipòsit d’explosius, amb 30 Kg. de dinamita,
metxa i cartutxos a l’ermita de Sant Feliuet
de Rubí. Meroño, interrogat, declara ignorar
qui hauria estat el responsable del robatori
dels explosius, però reconeix que només coneixia una persona, capaç de ser-ho, Pedro
Alcocer, que el dia 16 serà detingut.
El 6 d’octubre de 1934, enmig de la convocatòria d’una vaga general, Samuel Morera,
segueix Companys i proclama l’Estat Català
des del balcó de l’Ajuntament. L’intent fracassa i els revoltats es rendeixen als militars.
Un grup anarquista dirigit per Pedro Alcocer
aconsegueix apoderar-se de les armes6 dipositades a l’Ajuntament i amagar-les. Aquests
van ser els fusells dels incontrolats que van
sortir armats al carrer el juliol de 1936.
múltiples víctimes del celebèrrim “Pedro” hi
hagué també algun afiliat al Círcol Tradicionalista i a la C.E.D.A. I àdhuc alguna afiliada
a les “Margarides”».

La guerra civil i l’exili
Alcocer fou el cap del Comitè de Defensa i
després de la Junta de Seguretat en els primers mesos en què es van cometre nombrosos assassinats. Un lletraferit del bàndol republicà, Josep Puig Arnaus, redactor en cap
de l’Acció, portaveu d’Esquerra Republicana
que a la postguerra marxà a l’exili, és autor
d’un manuscrit inèdit en què judica la responsabilitat del Pedro en aquests fets. «Era
el botxí que féu assassinar a la nostra ciutat una quantitat molt important i lamentable
de ciutadans en el curs dels mesos darrers
de 1936, i primers de 1937, fins a començaments de maig. Persones d’abast insignificant, mig acabalades, conservadores del
poc predi que tenien i de les tradicions de
la família de la llar pseudo-catòlica. Caps de
casa que havien votat les dretes, obrers sense voluntat de classe, acusats de vel·leïtats
feixistes i relacions amb burgesos. Beats recalcitrants, que en l’Església trobaven la pau
que no trobaven en la ciutadania, per raó de
llur intolerància, i potser sí que, que entre les

Però tot això tan tènue, tan imprecís, no justifica, ni justificava aleshores, ni justificarà mai,
la desproporcionada massacre que hagueren de sofrir els terrassencs. He cregut sempre, àdhuc en plena perpetració d’aquells
inaudits atemptats a la vida humana, que la
punició era molt desproporcionada al delicte de desafecció al règim republicà que hom
podia imputar només als dissortats que anaven a caure a les urpes del “Pedro”. I aital
acusació, en tot cas, havia de depurar-la i
dirimir-la el tribunal i no pas uns ciutadans,
inadaptats al sentiment català i a l’esperit terrassenc «“el Pedro” és un andalús de Sierra
Morena que imposava l’aplicació d’una llei
sanguinolenta, dictada pel caprici, per la vesània, i sovint per l’avarícia».
Després dels fets de maig de 1937, el govern republicà i la Generalitat van recuperar
el poder i el control dels grups revolucionaris
11

que l’havien desbordat. Pedro Alcocer, que
el quatre de gener havia estat nomenat conseller municipal per la CNT, dimiteix d’aquest
càrrec i decideix marxar de la ciutat cap a
València on el Comitè Nacional de la CNT
el proposa per a comissari de Guerra de la
126 Brigada de la 28 Divisió destacada en
el front d’Osca. El Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de València de 26
de juny de 1937 i la Gazeta de la República
del mateix dia publiquen el seu nomenament
amb el grau militar de tinent coronel. Quan
el transcurs de la guerra ja deixava clar quin
bàndol seria el vencedor i davant el perill que
podia córrer en el futur pel seu tenebrós historial, Pedro Alcocer pren la decisió d’agafar
la documentació d’un soldat mort en el front,
Mariano Rossell Morato7 i suplantar la seva
personalitat a l’exili, tant a França com a Veneçuela,

família instal·là un comerç a Caracas que regia la seva esposa. L’agost de 1949, algú denuncià la seva falsa identitat i rebé una ordre
d’expulsió del país i es veié obligat a marxar
un temps a Panamà. Més tard, Alcocer es va
separar de la seva muller Carme Romera i retornà a França on es desvinculà de la política
i visqué amb una nova companya. Va morir a
la ciutat francesa de Lagardelle-sur-Lèze (Alt
Garona) el 3 d’abril de 1992 quan faltaven
tres dies per complir vuitanta-sis anys.
RAFEL COMES i EZEQUIEL

1
Una part important dels revolucionaris més actius de Terrassa (Alcocer, Romera, els dos germans Marín, Blanes, López Fornieles, Orta, pare i fill, Gil, Giménez i d’altres) eren
oriünds d’aquesta zona de l’interior d’Almeria; (Alhabia,
Canjáyar, Instinción, Rágol, Santa Cruz i Albodoluy).

Pedro romangué a França fins el maig de
1947 que emigrà a Veneçuela8 amb la muller
i els fills9. Després de fer de xofer de camió, la

A la postguerra una Ordre del Ministeri de Justícia de 9 de
febrer de 1939, va canviar els noms laics sense consulta
ni comunicació als interessats que romanien a l’exili. El de
Margarida fou respectat per coincidir el nom de la flor amb
el d’una santa i Progreso i Azucena van passar a anomenarse legalment Joaquín i Francisca de Paula.

2

El principal organitzador de l’assalt fou Julià Abad i Guitart, “el poca-roba”, sortejador de llana, nascut a Terrassa
el 7 d’abril de 1885. Morí exiliat a Tournon (França) el 31 de
març de 1939.

3

Pedro Alcocer. Las memorias de un revolucionario español.
Sense data ni lloc d’impressió. Pàg.18.
4

Pedro fou detingut al cap d’uns quants dies i, segons manifesta, fou apallissat per la policia. Alcocer situa erròniament la voladura de les torres elèctriques després dels fets
d’octubre (1934) quan en realitat van succeir, com diem, el
9 de maig de 1933

5

«Durante los hechos de octubre me presenté en el Ayuntamiento de Terrassa cuando todos los políticos abandonaron las armas, con varios muchachos de mi grupo, y nos
llevamos todas las que encontramos». Pedro Alcocer, Op.
Cit. Pàg.18.

6

Segons un certificat francès, Marian Rossell va néixer el 10
d’abril de 1906 a Castiller (sic) (España). Aquesta població
no és Castellar del Vallès ja que hem consultat el seu Registre Civil i no figura en aquesta data cap naixement amb
aquest nom.

7

Allà es relacionà amb militants anarcosindicalistes que
també s’hi instal·laren com Domingo Torres, la companya
de Llorenç Tapiolas, Fortès, Rico i Joan Prat. Prat fou l’últim
alcalde de la Terrassa republicana. Elegit en el Ple (14–1–
1939) no arribà a prendre possessió del càrrec.

8

En les seves memòries, (pàg.41), Pedro Alcocer explica
que l’exalcalde de Terrassa Samuel Morera, amb qui havia
mantingut una relació molt hostil, va intentar impedir mitjançant gestions amb el govern mexicà que pogués embarcar
cap aquell país en un vaixell noliejat pel govern republicà.

9

Pedro Alcocer amb l’uniforme de comissari de
l’Exèrcit Republicà. 1937.
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LA GUERRA CIVIL A LES COL·LECCIONS DELS NOSTRES
ASSOCIATS
Van ser diversos els motius pels quals la Junta d’aquesta entitat va decidir dur a terme
aquesta exposició amb el suport del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Un d’ells,
naturalment, és el compromís que com a associació terrassenca té amb la nostra ciutat
d’organitzar actes lúdics que ajudin a enriquir-nos a tots plegats. L’altre, també important,
donar als nostres socis l’oportunitat d’exposar el material que al llarg dels anys han anat
col·leccionant en relació amb aquest tema. I, finalment, i no menys important, és el que ara
s’ha donat a conèixer com «la recuperació de la memòria històrica.»
Qualsevulla guerra, i més si és civil, siguin quines siguin les seves raons, les seves
circumstàncies i les seves motivacions, comporta que sempre hi hagi «vencedors» i
«vençuts», dilema tan real com injust del qual solament el pas del temps pot esbrinar les
causes, però difícilment resoldre’n els perjudicis que causaren.
També és cert que, en aquests períodes de lluita, s’encenen passions de tot tipus, algunes
de dubtosa acceptació, però d’altres, curiosament, força creatives, atès que qualsevol
activitat humana, fins i tot les guerres..., poden ser motivades de l’esperit, com podem
observar amb el quadre Guernica, de Picasso, per posar solament un exemple.
I d’aquí ve aquesta exposició, en la qual podran contemplar una sèrie d’activitats creatives,
moltes d’elles de tipus al·legòric, en què els artistes saberen expressar les realitats del
moment utilitzant el seu ofici i la seva intel·ligència.
Jaume Canyameres, president

PAPERS DE GUERRA
La documentació gràfica política i d’Estat
corresponent als anys trenta avui en
dia és una de les més riques i potents
que el país ha generat, a la vegada que
constitueix un testimoni de primer ordre
sobre la cultura política nacional i sobre
els corrents artístics d’avantguarda més
importants. És per això que el Grup
Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme
de Terrassa considera interessant i oportú
mostrar part de les col·leccions dels seus
associats, però intentant transcendir el
concepte col·leccionisme, de tal manera
que la mostra contribueixi a divulgar temes
d’interès històric i artístic.

En Papers de guerra s’han exposat cartells
de propaganda política republicana, i altres
elements com poden ser: segells, vinyetes,
paper moneda, fulls de propaganda,
manifestos i postals, tots ells emmarcats
dins el mateix període cronològic al dels
cartells (1933 – 1938). Tot aquest material
pertany a col·leccions particulars de socis
de l’entitat, és el cas de Jaume Canyameres
i Cortàzar, actual president del Grup
Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme
de Terrassa, Joan Còdol i Forns, Rafel
Comes i Ezequiel, Josep Maria Pi i Janeras,
Jordi Simó i Sanahuja i Josep Villanueva i
Puig.
1

TAULES RODONES
EN EL MARC DE L’EXPOSICIÓ
moderades per Jaume Canyameres

DERROTA, DICTADURA I DESENGANY
Divendres dia 9 de setembre
a 2/4 de 8 del vespre
Amb Joan Busquets, Daniel Díez,
Simón Fiestas i Manuel López Quinter,
excombatents

RECORDS DE FAM I DE SIRENES

PAPERS
DE GUERRA

Divendres dia 16 de setembre
a 2/4 de 8 del vespre
Amb Joaquim Badia i Andreu Calaf,
vivències de la postguerra
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