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vostres balcons! Visca Espanya!
Visca el cabdill Franco!”

El general republicà Tagüeña
oferia l’altra cara de la moneda
d’aquelles hores que marcarien
el país. “A les tres de la tarda del
dia 26 es va produir un pànic
terrible que es va estendre per
tot Barcelona i una darrera ona-
da de fugitius es va precipitar
cap a Sant Adrià de Besòs.” Ho-
res abans, “els carrers que con-
fluïen cap a la carretera de
França eren veritables rius de
camions, carros i cot-
xes, i de dones, ho-
mes i criatures que
marxaven a peu”, diu
Tagüeña. Fins a darre-
ra hora van aguantar al
Ritz dos membres del
PCE i dos del PSUC (un
era el conseller Miquel
Serra i Pàmies, que inten-
tava desbaratar els plans
dels comunistes per des-
truir Barcelona). Segons
Guillem Martí, va entrar un
cambrer cridant que les tro-
pes franquistes desfilaven pel
passeig de Gràcia, es van aixe-
car i van fugir amb els cotxes.

El document Franco a Bar-
celona, editat per la Fundació
Carles Pi i Sunyer, i escrit per
un britànic anònim que va pre-
senciar els primers dies d’ocu-
pació franquista de Barcelona,
dóna més detalls d’aquestes pri-
meres hores. A les tres de la tar-
da d’avui fa 75 anys, va divisar
això: “Des de la teulada de casa
vaig veure com entraven els pri-
mers tancs per la Bonanova.”

“Els homes asseguts damunt
dels tancs (eren navarresos,
amb les boines vermelles dels re-
quetès) apuntaven amb els fu-
sells cap al paviment, però no
vaig veure que disparessin.” Se-
gons aquest ciutadà britànic, “en
aquella àrea de Barcelona hi ha-
via molt poca gent al carrer i
pràcticament ningú no feia la sa-
lutació feixista”. L’ende-
mà la Diagonal
era

“plena
de moros que hi

havien acampat, amb les
mules –escarransides–, els arne-
sos i les municions”. El dia 27 va
entrar a l’hotel Colon, incendiat
a dins per la crema de papers, i
als balcons va veure soldats que
llançaven els fullets antifeixistes

que encara hi quedaven. Explica
que dels edificis públics enretira-
ven els noms de partits polítics i
departaments del govern.

L’ocupació franquista de Bar-
celona va tenir un ampli ressò
internacional. Segons recull
Francesc Poblet, els diaris ita-
lians farcien l’elogi a les tropes
franquistes amb advertiments a
França i amenaces d’interven-
ció de l’eix Roma-Berlín. El com-
te Ciano, gendre de Mussolini i
ministre d’Afers Exteriors de la
Itàlia feixista, va escriure al seu
dietari: “Il Duce estava profun-
dament emocionat, perquè la
victòria d’Espanya porta un
únic nom, el de Mussolini.”
Hitler va enviar un telegra-
ma de felicitació a Franco:
“Pel magnífic èxit assolit
per les tropes sota el vos-
tre comandament.”

L’endemà, a la plaça de
Catalunya, es va fer una
missa de campanya, al
final de la qual el gene-
ral Yagüe va pronun-
ciar un discurs que
no va donar lloc a
cap dubte: va enviar
una salutació als

que sempre havien cri-
dat “visca Espanya”, el perdó per
a aquells a qui “havien enverinat
i havien ensenyat a maleir Espa-
nya” i el menyspreu per als qui
estaven “en fugida i en derrota,
perquè l’Espanya de Franco té el
cor gran i no sap odiar”. La plaça
de Catalunya seria l’escenari de
demostracions religioses i feixis-
tes de fervor al dictador. ■

L’entrada dels franquistes a Barcelona, el 26 de gener, a l’esquerra. A sota, homenatge
feixista al Sant Crist de Lepant, a la plaça de Catalunya, el 5 de març del 1939 ■ ARXIU / AMCB

Anna Ballbona PRÒXIM CAPÍTOL:

Amb l’ajuda dels marroquins
‘Diari d’una ocupació’ descriu el final de l’ofensiva militar franquista a Catalunya i l’inici de
la repressió de la dictadura. La sèrie, que es publicarà fins a l’1 d’abril, està assessorada per
l’historiador Joan Villarroya i coordinada per Jordi Grau

eresa Pàmies fixa una de les imatges més punyents de
la fugida de Barcelona el 26 de gener del 1939: “Els fe-
rits que sortien de l’hospital de Vallcarca i, mutilats,
embenats, gairebé despullats, malgrat el fred, baixa-

ven a les carreteres demanant a crits que no els deixéssim a
mans dels vencedors.” Ella era una de les dirigents de les Jo-
ventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) que va
aguantar fins a darrera hora per intentar una resistència im-
possible a la plaça de la Bonanova. En divisar els franquistes
baixar del Tibidabo, van marxar com van poder, en un camió
carregat fins dalt, deixant enrere una mà de ferits. “No em fa
vergonya admetre avui que aquell dia vaig tenir por”, explica
a Quan érem capitans, les seves memòries de la guerra i l’exi-
li. “Allò que m’avergonyeix més és pensar que vam abando-
nar els ferits a les carreteres, als llits dels hospitals.”

Si bé el general republicà Tagüeña explica que va poder or-
ganitzar una “certa evacuació” dels ferits, el testimoni de Pà-

mies evidencia que va ser insuficient. Diu que en va veure
uns centenars, “i ja eren massa”: “S’arrossegaven per terra
els sense cama; alçaven l’únic puny els sense braç; ploraven
de por els més joves, esdevenien folls de ràbia els més vells.”
La guerra va dividir la família de Pàmies. Ella, el pare i els ger-
mans van marxar cap a l’exili. “La meva mare no va voler sor-
tir. Ella no creia que, en entrar, els altres li fessin res, però sa-
bia que jo rebria si em pescaven a Barcelona. «Tot passarà
–em va dir–. Tu vés-te’n i busca ton pare i el Josep. Jo us faria
nosa.»” Després del 26 de gener del1939, no es van tornar a
veure mai més. L’estiu del 1940 van trobar morta la mare de
Pàmies al riu Segre, a Balaguer.
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Els republicans que
no van poder fugir

El perfil

Teresa Pàmies
Autora de novel·la, narrativa, dietaris, articles
i reportatges, Teresa Pàmies (Balaguer,
1919-Granada, 2012) va deixar una obra
literària que dóna un testimoni viu i punyent
de la guerra i l’exili. Activista política, el 1939
va marxar a l’exili i fins al 1971 va viure a
l’Amèrica Llatina, a Txecoslovàquia i a França.

Teresa Pàmies, als 17 anys, en un míting a la plaça Monumental
de Barcelona, en una imatge del llibre ‘Estem en guerra’ ■ ARXIU




