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mentida sistemàtica i, si cal, la cacera de 
bruixes». Assenyala que hi ha campanyes 
interessades per minimitzar riscos, per 
exemple, sobre contaminació, mentre que 
es magnifiquen dubtes i divergències entre 
científics, «fins i tot, quan no n’hi ha, de 
divergències, o quan són extremadament 
minoritàries», com és el cas del canvi cli-
màtic, ja que els mitjans han donat més 
atenció als negacionistes sobre els efectes 
de l’escalfament global que a l’acord de 
quasi 3.000 científics vinculats al Panell 
Intergovernamental de Canvi Climàtic de 
les Nacions Unides.

Tampoc no deixa de banda Jaume Terra-
das un sector tan important com la política, 
el qual també és determinant per al medi 
ambient. I la seua visió no sembla amable. 
«L’afany dels polítics per controlar-ho tot és 
ben lamentable, té un regust de territoria-
lisme primari, però el pitjor és que tendeix 
a desactivar allò que controla, encara que 
no sigui això l’objectiu», comenta l’autor, 
qui a més denuncia, per experiència pròpia, 
la tendència de les administracions «a fer 
comissions en què, aparentment, tothom hi 
estigui representat i a les quals després se’ls 
plantegin temes sobre els quals hi hagi poc 
a dir», en aquest punt, fa una lloable excep-
ció, la creació ara fa més de deu anys del 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (cads).

En conseqüència, no sorprèn aquesta 
afirmació: «El grau de consciència ambien-
tal de la nostra societat és baix». I resumeix: 
«la nostra societat es mira les coses massa a 
curt termini, només pensa en créixer i no 
sembla, en conjunt, disposada a fer l’esforç 
necessari en relació al tema ambiental». Tot 
i això, Jaume Terradas insisteix en el fet 
que les urgències del canvi climàtic potser 
modificaran la situació, i faran palesa una 

transició de model que, d’altra banda, «ja 
és urgent». Abans, però, d’aquest canvi, en 
caldran d’altres, com ara una modificació 
dels valors de prestigi actual o la reducció 
dels nivells d’individualisme perquè allò 
evident, com conclou Terradas, és que 
economia i medi ambient «són sistemes 
complexos imbricats». 

Testimoni 
d’un desastre

Francesc Pérez Moragón

Dietaris 1936
Nicolau Primitiu Gómez Serrano
Emili Casanova Herrero i Josep Daniel 
Climent Martínez, eds.
748 pp., 2010, València, Conselleria de 
Cultura i Esport

En pocs anys, s’ha publicat una part 
dels diaris de tres germans que tingueren 
trajectòries singulars i significatives en la 
història del País Valencià del segle xx. Si 
primer foren els d’Emili Gómez Nadal (Va-
lència 1907-Valenço d’Agen 1993)1 i Eliseo 
Gómez Serrano (València 1989-Alacant 
1939),2 fa uns mesos va aparèixer el primer 
volum de les anotacions que Nicolau Primi-
tiu Gómez Serrano (Sueca 1877-València 
1971) féu durant la guerra d’Espanya. Hi 
ha, per tant, un paral·lelisme cronològic 
entre els relats que el segon i el tercer anaren 
traçant, però es tracta només d’aquesta co-
incidència. Els papers que aquests germans 
jugaren durant el conflicte foren bastant 
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diferents perquè també les seues impres- 
sions i les notícies que consideraren opor- 
tú d’anotar ho fossen. Eliseo era diputat 
d’Izquierda Republicana i havia estat regi-
dor de l’ajuntament d’Alacant. Durant la 
guerra ocupà algun càrrec d’importància. 
Tot plegat provocà que fos una de les prime-
res víctimes de la cruel repressió franquista, 
i fou afusellat poc després de l’ocupació. Ni-
colau, empresari, s’havia mantingut al mar - 
ge dels enfrontaments, no havia tingut més  
significació política que una posició valen-
cianista pública i decidida, sense adscripció 
a cap partit. Els diaris conservats de Gó - 
mez Nadal –germà dels altres per part del 
pare– són d’un temps molt posterior. I hi 
havia encara un altre germà, Francesc Gó-
mez Serrano, que apareix en el llibre que 
comentem de tant en tant, com a estret 
col·laborador de Nicolau Primitiu en la 
gestió de la fàbrica i assidu d’Acció d’Art 
–l’antiga Sala Blava.

Nicolau Primitiu Gómez Serrano féu 
estudis de peritatge mecànic i químic i fou 
propietari d’una fàbrica de molins d’arròs 
creada pel seu pare. Autodidacte, va dedicar 
molts esforços a l’arqueologia, als estudis de 
toponímia i d’història antiga. Fou president 
de Lo Rat-Penat abans i després de la guer-
ra. Fou un dels signants del document del 
Centre de Cultura Valenciana sol·licitant 
l’extensió del decret de Bilingüisme aplicat 
a Catalunya el 1931, i signà les Normes de 
Castelló el 1932. Com a president de l’en-
titat unitària Proa, havia instat els partits 
valencianistes el 1936 a accelerar els treballs 
per a aconseguir l’Estatut d’Autonomia per 
al País Valencià.

Durant la Segona República va col·la-
borar en periòdics valencianistes com ara 
El Poble Valencià, La República de les Lletres,  
El Camí o Acció i va publicar dues confe-

rències –El bilingüisme valencià i La llengua 
valenciana a l’escola–, on mostrava una acti-
tud molt decidida contra la castellanització 
i a favor de l’exclusivitat oficial del valencià.

Després de la guerra, va fundar i man-
tenir l’Editorial Sicània (1954) i la revista 
del mateix nom i fou degà del Centre de 
Cultura Valenciana (1943).

Fou també un gran bibliòfil. La seua va - 
luosíssima i extensa biblioteca particular, 
donada per la família, constitueix la base 
de l’actual Biblioteca Valenciana.

UN DIETARISTA PERSISTENT

Tal com indiquen els curadors d’aquesta 
edició, N. P. Gómez Serrano fou autor d’una  
sèrie de dietaris que abasten des del 1916 
al 1959 i que ocupen, aproximadament, 
17.000 pàgines manuscrites, a banda altres 
textos assimilables a aquest gènere memo-
rialístic. Dintre del grup que ell mateix 
anomenà Vària (1934-1959), es troben els 
dietaris corresponents a la guerra, el primer 
dels quals abasta el 1936 –aquest que ara 
podem llegir–; el segon, el 1937; i el tercer, 
el bienni 1938-1939.

Val a dir, d’entrada, que es tracta d’una 
lectura apassionant i que fa desitjar que 
l’edició es complete aviat, si més no amb la 
publicació d’aquests volums següents, que 
permetran resseguir tot un període històric, 
breu però de conseqüències que no cal ara 
subratllar. 

I el narrador que ens presenta aquest 
seguit d’observacions i reflexions té l’habi-
litat d’obrir molt la seua perspectiva, d’estar 
atent a tota mena d’informacions, de tal 
manera que hom pot seguir esdeveniments 
en molt diversos àmbits. En escriure, l’autor 
tenia una consciència certa del perill que 
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podia córrer: «Una altra preocupació per a 
mi són les presents notes. Alguns saben que 
les fas: pocs –nengú– què contenen. Però 
no cap dubte que·l descobriment d’elles 
ens podrien [sic] portar un seriós conflicte 
[...] No es pot dir la veritat. No es pot és-
ser sincer. La llibertat d’expressió, el lliure 
pensament, la llibertat d’impremta, s’han 
acabat per a molts anys. ço que costà tants 
rius de sang de conquerir s’ha balafiat i costa 
rius de sang en pedre-hu. I, açò, guanyara 
qui guanyara» (p. 443).3

Aquest «guanyara qui guanyara» –des-
prés hi tornarem– és una fórmula que po - 
dria presidir totes aquestes anotacions dià-
ries, sobre les quals plana la certesa d’estar 
assistint a un canvi d’època.

Però hi ha molt més que això. D’una 
banda, hi ha les notícies recollides per l’au - 
tor que fan referència, en primer lloc, a la  
seua vida familiar, és a dir a un grup de per-
sones extens, relacionades per uns vincles 
gairebé patriarcals, que tenen el narrador 
com un dels centres principals –no sols 
pel que fa als fills i les filles, sinó també 
amb els germans de la muller i més enllà. 
D’una altra banda, hi ha dos escenaris 
generals: València, on la família resideix 
habitualment i on encara viuen parents i 
amics, i Massarrojos, una petita població 
de l’Horta, adscrita al terme municipal de 
la capital valenciana, en la qual els Gómez 
Serrano passaven les vacances i on continu-
en vivint durant la guerra. En tota aquesta 
etapa, la vida del protagonista principal 
transcorre entre els dos llocs, amb algun 
viatge escadusser a alguna població pròxima 
per motius professionals –Sueca, Alzira. 
I, és clar, a la fàbrica, situada als afores de 
València, a mitjan camí cap a Massarrojos, 
pràcticament enmig del camp. D’aquests 
dos espais, Nicolau anava poant també 

informacions per a les seues notes, però 
també de la premsa, de la ràdio, d’on fos, 
amb una gran avidesa, amb una intensa 
necessitat de saber què estava passant i què 
vindria a continuació.

Per a ell, professionalment, tot queda 
condicionat per la guerra. El narrador va 
seguint amb minuciositat i alarma com 
les seues antigues relacions de propietari 
amb els assalariats es deterioren, ja que els 
seus treballadors van organitzant-se en el 
nou marc sorgit arran de la revolta contra 
la República. També, com s’exhaureix el 
capital de què disposa, mentre que els bancs 
no poden actuar en les condicions normals. 

I alhora veu com els organismes en 
què havia actuat són també arrossegats 
per les circumstàncies. Lo Rat-Penat (per 
exemple, pp. 200, 215), el Centre de Cul-
tura Valenciana (pp. 350, 414, 475), fins 
i tot Proa (pp. 147, 186, 432-433), una 
entitat privada, canvien de mans i entren 
en hivernació. Els arxius i les biblioteques 
també corren perill. El 29 d’agost (p. 269), 
el seu fill Doménec li diu que han començat 
«d’incautar-se de biblioteques i editorials»: 
la del llibreter i editor Miguel Juan, que 
acabaria a la Biblioteca de la Universitat 
de València, la del llibreter de vell Plácido 
Cervera... En les seues anades i tornades per 
València, el dietarista observa la destrucció 
d’algunes esglésies, mira de recuperar per-
gamins, que després donaria a l’Arxiu del 
Regne, documents i llibres.4

I, sobretot, hi ha la presència continua-
da de la mort, dels morts executats sense 
judici previ, abandonats en qualsevol camí 
proper, llançats a les sèquies, amuntegats. 
arrenglerats en un marge El dietarista ano - 
ta amb una minuciositat espantosa, potser 
producte del mateix espant íntim i personal 
de qui temia poder ser una de les vícti-
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mes, les informacions sobre tots aquests 
assassinats de què té notícia. Amb detalls, 
amb rumors –que de vegades rectificava 
quan eren desmentits–, Nicolau Primitiu 
anava alçant una crònica dels horrors de la 
rereguarda, sense deixar d’anotar també els 
intents massa sovint inútils de les autoritats 
que restaven, per impedir els excessos.

Ací i allà apareixen en aquestes pàgines 
referències a actituds, situacions o activitats 
de persones, dades que ens permeten situar-
les en un context tan delicat: Francesc Al-
mela i Vives, Josep Renau, Carles Salvador, 
Ricard Roso, Adolf Pizcueta, Maximilià 
Thous i Llorenç, Vicent Marco Miranda, 
Enric Navarro i Borràs, Miquel Duran i 
Tortajada, Antoni Igual Úbeda, Enric Bas-
tit, Ricard Sanmartín, Lluís Guarner, Sal-
vador Carrerres Zacarés, Francesc Soriano 
Bueso... Fins i tot hi ha algun breu retrat, 
ben eloqüent, com el de Rafael Gayano 
Lluch (p. ex., p. 475). 

Tenen un interès especial les anotacions 
sobre Emili Gómez Nadal, que havia evolu-
cionat –cosa probablement incomprensible 
per al nostre dietarista–, des de posicions 
liberals, cap al comunisme; així el descriu: 
«comuniste, dels idealistes, té una gran fe 
en Moscou i Stalin i en les doctrines llurs» 
(p. 273).5 Les discrepàncies, en qualsevol 
cas, aconsellaven sovint deixar de banda les 
opinions de cadascú. Així, quan es troben 
breument el 26 d’agost: «no parlem apenes 
de la situació», escriu; «Ell diu que tot açò 
dels assassinats és qüestió de la Fai. Com 
està davant sa mare, no vullc disputar-li. 
Parla de les organisacions a fer com si hi 
haguera una seguretat absoluta de que açò 
continuarà i que l’“España muerta” no 
ha de tornar». I el 3 de setembre (p. 290) 
escriu:

sé per ma muller que mon germà Emili se’n 
va anar a Madrit ahir, a les dues del matí, 
en un camió. Li va dir a sa mare [Vicenta 
Nadal Alberola] que anava a agafar un fusell 
i que se’n anava al front. Això vol dir que 
les notícies que té no són molt agradables.
—Si triomfen els militars, tindré que anar-
me’n a França.
I per no anar-se’n a França va a ficar-se en la 
ratera? No·m semblava tan exaltat. El tenia 
més bé per un escèptic. Me dóna llàstima. 
Ma muller, que·l conegué de tan xicon..., 
i a pesar del seu caràcter volterià i dels de-
senganys del seu despegament a la família, 
no pot menys de plorar.

El 20 de setembre (p. 363), arran d’una 
nova trobada, escriu: «fa dies que comprenc 
que molts intel·lectualoides comunistes –i 
mon germà entre ells– estan conformes en 
que es faça justícia de partit..., de partit 
comuniste, és clar».

Però en una altra ocasió, l’onze d’octu-
bre (p. 439), parlant del germà, que li ha 
escrit una carta en què diu «Tinc l’esperança 
de poder aconseguir la creació d’algunes 
assignatures en valencià per a la meua Fa-
cultat», Nicolau Primitiu anotava: «Admire 
l’optimisme d’aquesta gent comunista. No 
debaes són tots gent jovenívola ab sobra 
d’ambició i manca d’experiència. Ambició 
personal o social. Jo crec que personal, 
encara que alguns tinguen la fruïció del 
desprendiment. És més bé el misticisme 
de la modèstia».

I encara recull una altra entrevista amb 
Emili, el 18 d’octubre (p. 462): 

En un moment que estem assoles, li pregun-
te que·m diga com veu, objectivament, la 
situació, donant-li peu per a què ens con-
fesse la veritat, i ens respon que la cosa va 
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molt bé; té absoluta confiança ab el triomf: 
en caure Oviedo, que serà prompte, els 
minaires es llançaran com una tromba en 
les terres castellanes, apoderant-se d’elles.
En guanyar la guerra donaran la batalla a la 
Fai i la destroçaran, i l’element sa de la cnt 
quedarà controlat pel pc.
[...]
Note que, o no·ns vol dir la veritat, o és un 
infeliç sectari fanàtic.

ENMIG 
DELS DOS BÀNDOLS

Des del principi, Nicolau Primitiu –així 
era conegut generalment– tenia conscièn-
cia que totes les seues expectatives civils 
s’havien capgirat. Per a uns, era un burgès; 
per a als altres, un separatista. Per tant, pen - 
sava, cap dels possibles vencedors no res-
pectaria el que ell considerava més respec-
table. De fet, si temia i rebutjava les vio-
lències que l’envoltaven també li feien por  
les conseqüències d’una victòria dels re-
bels (p. 442):

Les noticies que donen els diaris dels ensa-
nyaments dels invasors feixistes, requetés, 
regulars i tercio estranger, els relats dels qui 
fugen, les tropelies que nosaltres veem que 
fan aquests, les llurs amenaces per a [adop-
tar-les], en cas de perdre, tenen espasmades 
a les gents i u, pensant que la guerra sempre 
és la guerra i que·l xoc de la topada pot i 
serà quasi segurament terrible es pregunta:
—On amagar la gent?
[...]
Tabicar l’andana, acumulant aigua i que-
viures per a uns dies; fogir per la muntanya, 
amagar-se en alguna cova del terme, que 
sé jo!

En qualsevol cas, ell era un personatge 
conegut i era ben sabut què pensava i què 
feia. Articles i llibres ho havien deixat clar, 
abans del conflicte. No li calia fingir. Tan-
mateix, podia observar que el sotrac de la 
defensa contra la rebel·lió estava perjudi-
cant també persones que haurien d’haver 
estat fora de qualsevol sospita: 

Hi ha hui una persecució envers moltes 
persones [no republicanes] que acceptaren 
la República i es disposaren a servir-la, però 
també persecució de persones que han estat 
sempre republicanes, que han sufrit per la 
idea i encara que són laics i revolucionaris, 
digam així, d’ascendència.

En aquest cas es trobava Àngel Puig 
(p. 268), «diputat lerrouxiste i cap de les 
milícies ciudadanes del braçalet roig a l’ad-
veniment de la República del 14 d’abril i u 
dels directors dels incendis de maig del 31. 
No es poden sembrar vents...».

Però també hi havia exemples contraris:

En canvi, entre els perseguidors, n’hi han 
d’emboscats, que sempre foren monàrquics 
o encara pertanygueren a la dictadura. 
Carles [Llamosí], l’arquitecte, fon concejal 
de la dictadura de Primo de Ribera [sic], 
afiliat després al valencianisme i al Partit Va-
lencianiste d’Esquerra, i és un dels qui s’ha  
[sic] incautat del Col·legi d’Arquitectes i de 
Proa en nom del Fp.

Home situat en l’àmbit d’una hipotètica 
democràcia cristiana nacionalista –pròxim 
en idees al pnb o a udc–, es burlava dels 
valencianistes d’esquerra. Així, comentant 
la incautació de diaris pels partits i les 
centrals sindicals del Front Popular, deia 
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(p. 404): «els valencianistes (ev i pv d’e)6 
deuen haure’s incautat del Diari del wc». I, 
en una altra ocasió, reprodueix una conver-
sa amb Angelí Castanyer i Fons, del Partit 
Valencianista d’Esquerra, el qual li diu que 
«en vista de les circumstàncies, hauran de 
prendre una orientació marxista. Jo li dic si 
convindria millor entendre’s amb la cnt. 
Ell heu pren seriosament i me contesta que 
l’actuació anarcosindicalista és circumstan-
cial i que el Partit Comuniste, en acabar-se 
la guerra, s’apoderarà del moviment» (p. 
376). I sobre aquest mateix pve li havia 
contat Gómez Nadal (p. 309) que Carles 
Salvador havia volgut ingressar-hi «per a 
què l’avalaren i li hu varen negar, tenint que 
avalar-lo uns amics comunistes».7

Els llocs de trobada entre els valencia-
nistes sense partit –Gómez Nadal n’havia 
estat un, entre la seua militància en l’Agru-
pació Valencianista Republicana (avr), 
al principi de la República, i l’adscripció 
al marxisme i el 1936 al pce– encara no 
havien quedat impracticables. Encara el 4 
d’agost, poc després de la rebel·lió, Nicolau 
Primitiu podia anotar (p. 164): «He anat 
a Acció d’Art i parlat amb Pizqüeta. Co-
mentem. Està aplanat. Apareixen cadàvers 
pertot arreu: per l’horta [Pizcueta vivia a 
Benimaclet, llavors envoltat de camps], 
pel camí de Trànsits i altres camins, pel 
Vedat, pel Saler, per Espioca. Un horror!». 
Després, encara aniria a Acció d’Art per 
trobar-se amb Pizcueta, Pasqual Asins, Jo-
sep Mateu i d’altres. No seria possible per 
molt de temps. El 8 de setembre (p. 310) 
podia anotar que Pizcueta s’havia salvat per 
casualitat de ser «passejat» per la Fai i que 
només s’havia salvat perquè els obrers de la 
Companyia de Tramvies i Ferrocarrils de 
Valencia, on tenia un càrrec de confiança, 
l’havien protegit, fins al punt que s’havia 

instal·lat a viure a les oficines i els ferroviaris 
li havien posat guàrdia a casa, per protegir-li 
la família. No molt després, el 2 d’octubre, 
Nicolau Primitiu escrivia: «trobem a Pi-
zqüeta, qui va en companyia d’altre. Ell està 
prou seré i ab ganes de somriure, però no 
les té totes». I, a continuació, «M’assabente 
que Acció d’Art ha estat traslladada al Palau 
de Valero de Palma, a la plaça de Vilarrasa. 
Aquests també són dels qui creuen que açò 
va a durar tota la vida. Què van a fer quan 
els tiren a patades?».

La narració dels esdeveniments diaris 
deixa lloc, en alguns moments, a reflexions  
i opinions del dietarista, fins i tot a teorit-
zacions sobre el fet que «el forasterisme» és 
la font de tots el mals per als pobles o so-
bre tipus d’organització social que evitas-
sen els drames que s’estaven vivint al seu 
entorn. Era tot un món, tota una forma 
de viure el que estava acabant-se i Nicolau 
Primitiu ho intuïa; més encara, volia dei-
xar testimoni escrit de com s’estava produ-
int el trànsit. Res no tornaria a ser igual, 
ni tan sols per a la gent de dreta, com ell, 
si guanyaven, com guanyarien, els qui en 
teoria eren «els seus», però que no ho eren.

UN DOCUMENT D’ALçADA

Cal estar totalment d’acord amb els editors 
del llibre, en la seua valoració de la im - 
portància d’aquest document. I convé afe-
gir que no sols pel fet que es tracte d’un 
tipus de literatura més aviat escassa entre 
nosaltres pel que fa al període bèl·lic, quan 
tanta gent tenia tota mena d’altres preocu-
pacions que li impedien la calma suficient 
per posar sobre el paper alguna menció als 
esdeveniments de cada dia. La capacitat 
d’obervació de Nicolau Primitiu Gómez 
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Serrano, el fet que la seua vida habitual, 
malgrat la interrupció de moltes activitats 
a causa de la guerra, estigués connectada 
amb una diversitat d’àmbits, relacions i 
interessos, són factors que contribueixen a 
dotar aquests escrits d’una rellevància sin-
gular, perquè apleguen informacions que 
buscaríem endebades en altres fonts. 

En la dubtosa calma de la nit, sabent 
que prop d’on escrivia s’assassinava, que 
fins i tot podrien anar a per ell, l’autor va 
construir un testimoni que ara mateix lle-
gim amb el màxim interès, amb el desig de 
veure’n completada l’edició com més aviat 
millor. 

 1. Diaris i records, ed. d’Antonio Gómez Andrés i Fran-
cesc Pérez i Moragón, València, 2008, Universitat 
de València.

  2. Diarios de la guerra civil (1936-1939), ed. de Beatriz 
Bustos i Francisco Moreno, Alacant, 2008, Uni-
versitat d’Alacant. Archivo de la Democracia.

  3. Els editors, que han fet una gran tasca de transcripció 
i anotació, han mantingut la grafia de l’autor. És 
un criteri que probablement caldria revisar en la 
publicació dels volums següents del dietari. 

  4. Sobre algunes d’aquestes qüestions es pot veure amb 
profit el catàleg de l’exposició comisariada per 
Salvador Albiñana Llibres a l’infern. La Biblioteca 
de la Universitat de València, 1939, València, 2008, 
Universitat de València.

  5. En la mateixa anotació afirma que Gómez Nadal era 
redactor en cap del diari Verdad, que llavors com-
partien el pce i el psoe, amb la direcció conjunta 
de Josep Renau, pel primer partit, i Max Aub, pel 
segon. 

  6  Esquerra Valenciana, nodrit sobretot d’antics blas-
quistes, però també del grup castellonenc liderat 
per Gaetà Huguet i Segarra; i Partit Valencianista 
d’Esquerra, producte de la radicalització d’un 
grup de valencianistes inicialment més aviat de 
centre-esquerra, en part provinents de l’Agrupa-
ció Valencianista Republicana. Sobre tot plegat, 
continua sent imprescindible el llibre d’Alfons 
Cucó El valencianisme polític (1874-1939), 2a ed., 
Catarroja-Barcelona, 1999, Afers. 

  7. Cal pensar en Renau o en el mateix Gómez Nadal i 
tenir en compte que C. Salvador va col·laborar du-
rant aquest període en Nueva Cultura i en el llibret 
de falles Els enemics del poble a l’infern (València, 
1937), publicat per la mateixa revista dirigida per 
Renau. 


