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CULTU A

Testimonis de la Guerra Civil i l’exili
Un combatent de 17 anys
Francesc Grau i Viader (Calella,
1920-1997) és l’autor del dietari
de guerra Dues línies terrible-
ment paral·leles, publicat el 1978
per Pòrtic i recuperat ara pel Club
Editor: serà a les llibreries a finals
de la setmana que ve. “Ben al
contrari del que predica la Passi-
onària, prefereixo viure de ge-
nolls que morir dempeus. Si més
no, la primera posició sempre és
susceptible de rectificació”. Així
arrenca, el 27 d’abril de 1938, la
crònica d’aquest noi de 17 anys,
convertit en soldat malgré lui i en
combatent en una unitat de xoc a
la Batalla de l’Ebre. Els errors mi-
litars de l’exèrcit republicà, la
manca d’armament, roba i men-
jar, la desmoralització general, la
bestialitat de les batalles, la con-
fraternització amb l’enemic de
l’altre costat de la trinxera, la tre-
molor de cames davant la mort,
la fraternitat amb els companys,
les arbitrarietats dels superiors...
És la guerra en la seva tràgica
simplicitat. I al final, l’1 de gener
de 1939: “Fa només unes hores
que he lliurat l’últim combat; la
darrera batalla; el xoc final. L’he
perdut! Una vegada més he estat

derrotat. Ara ja sóc un soldat ofi-
cialment vençut i la meva presèn-
cia física ha passat a engruixir les
files dels milers de presoners que
ens hem vist obligats a rendir les
armes a l’enemic. Particularment
ja n’era, de vençut, el dia que vaig
incorporar-me en aquella caser-
na que pudia a ranxo...”.

Un cop pres, Grau Viader va
anarapararalscampsdeconcen-
tració de Logronyo i Miranda de
Ebro, després a un batalló de tre-
balladorscomapresonerdeguer-
ra i finalmentvahaverdefer lamili,
que va acabar el juny del 1945.

‘Un de tants’
Ferran de Pol (Arenys de Mar,
1911-1995) també va lluitar a la
Batalla de l’Ebre i també va dei-
xar anotats els dramàtics fets vis-
cuts: uns pocs fulls inèdits que
ara s’han recuperat i que, junta-
ment amb textos que ja van veu-
re la llum el 1973 a Selecta sota el
títol De lluny i de prop, confor-
men l’obra Un de tants, també a
Club Editor. El gruix del relat
transcorre a les platges amb tan-
ques de filferro del camp de con-
centració de Sant Cebrià del Ros-
selló, on l’antic combatent pren

tota la consciència de la magni-
tud de la tragèdia. El desconsol:
“Si tinguéssim el conformisme
dels animals, seríem com ells.
Nosaltres som molt pitjors: som
bèsties tristes”. La misèria moral:
“Tenim l’ànima tacada de merda,
com aquesta platja negrejant de
diarrees”. El greuge: “Els intel·lec-
tuals no perden mai: si guanya la
seva causa, la presideixen; si la
seva causa és derrotada, cal que
algú els consoli del daltabaix. Po-
brets”. I més misèria: “El real és
això: sorra a les llenties, pluja que
et cau clatell avall, un cercle insal-
vable de filferrades, i merda, infi-
nites palades de merda al tren-
cant de les ones...”.

Ferran de Pol va poder sortir
del camp amb destí a Mèxic, en el
vaixell Sinaia. I va retornar el
1948 a Catalunya i va fer d’advo-
cat fins a jubilar-se a Arenys de
Mar i de Munt.

El fotògraf captiu
Agustí Centelles (Grau, València,
1909 - Barcelona, 1985) també va
viure la guerra i els camps de
concentració francesos, en el seu
cas el de Bram. El dietari i les fo-
tos que hi va fer, publicats aquest

any per editorial Destino, són ara
objecte d’una exposició, fins al 10
de gener, a l’Arts Santa Mònica,
on es poden seguir en paral·lel
els textos, colpidors i directes, i
les imatges. De les 600 instantà-
nies que va fer, n’hi ha exposades
58, 20 de les quals inèdites. Les
fotos van ajudar Centelles a so-
breviure, però no li van evitar pa-
timent físic i moral. “Un oficial de
gendarmes ha clavat una punta-
da de peu a un refugiat que ori-
nava a la comuna fora de lloc.
Més tard, el mateix oficial ho feia
ell a la paret d’una barraca. Sen-
se comentaris!”. “Ha plogut du-
rant la nit. El dia es presenta plo-
raner. Continuo amb la meva de-
pressió. La barraca, el camp, en
fi, aquesta reclusió em té desfets
els nervis. Fins quan durarà
això?”. “Avui fa cinc mesos que
vam passar la frontera per entrar
a França. Aquesta França que, a
part del seu acolliment, tan ma-
lament s’ha portat amb l’Espanya
republicana”.

Centelles va retornar el 1944
clandestinament a Catalunya, on
va iniciar un llarg exili interior.
Poc abans de morir li van arribar
els reconeixements.

‘Darrere les barricades’
John Langdon-Davies (Sud-àfrica,
1897 - Anglaterra, 1971), corres-
ponsalaCatalunyadelNewsChro-
nicle, és autor d’una crònica dels
primers temps de la guerra, con-
vertidaenunbestselleralmónan-
glosaxó el mateix 1936 i reeditada
allí el 2007.Darrere les barricades
surt ara aquí per primer cop (a la
venda, dilluns), amb pròleg de
Paul Preston i sota el segell d’An-
gle Editorial (Península en caste-
llà). Tot i el seuclarposicionament
–“considero un bàndol just i l’altre
criminalment injust”–, el text bri-
lla per l’objectivitat. Enamorat de
Catalunya, Langdon-Davies hi ha-
via viscut als anys 20, hi tenia
molts amics i parlava el català,
però això no treu que al llibre, un
gran reportatge escrit en primera
persona, faci gala de la seva inde-
pendència de criteri.

Malgrat el seu antifranquisme,
Langdon-Daviesesva tornaraes-
tabliraCatalunyael1953amblafa-
mília, primer a Premià de Dalt i
desprésaSantFeliudeGuíxols,on
encara viu la seva vídua i on van
obrir una fonda, la Casa Rovira.
Aquellmateixanyvapublicarel lli-
bre Gathe rings from Catalonia.❋

Quatre títols
recuperats
de l’oblit
ens situen
en el drama
de la guerra
i l’exili: són
el testimoni
viu de tres
combatents
republicans
i d’un perio-
dista anglès.
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