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DE LA SEVA ESTADA A L’ESPLUGA

Els més vells del poble de l’Espluga, molt pocs ja, en conserven algun record esca-
dusser, i, com alguns ciutadans de Tarragona que l’havien tractat, destaquen d’ell el 
seu optimisme, l’agradable tracte que dispensava a tothom, la seva vasta cultura i el 
seu nacionalisme militant.14 El temps que va treballar a l’Espluga va intervenir activa-
ment en la vida social del poble, i es recorden els campionats d’escacs que organitzava 
entre els afeccionats espluguins.15

Ja hem anotat que arribà a l’Espluga per exercir la medicina el 1914, procedent 
de Calafell. Hi romangué fins el 1919, quan una malaltia al fetge, causada per haver 
utilitzat un excés de làudanum, extret d’opi usat com a analgèsic, el va obligar a un 
llarg període d’inactivitat que el va dur a fer una cura de desintoxicació en el vaixell 
Infanta Carlota.16 

Va ser una persona estimada, i fins i tot anys més tard, quan dirigia l’Hospital de 
Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, sempre va guardar una atenció especial cap als 
espluguins que hi acudien. 

A Tarragona Battestini va retrobar-se amb moltes famílies conegudes d’aquells 
anys en que també tenia la responsabilitat com a metge del balneari de les Masies, a 
l’Espluga, propietat de Salvador Roca i Ballber, molt freqüentat en els períodes d’estiu 
per prendre les aigües ferruginoses.

14 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 309.
15 Calbet i Camarasa, Josep M. Op. cit.
16 Calbet i Camarasa, Josep M. Op. cit.
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Hi ha unes quantes referències escrites pels cronistes de la premsa local en els set-
manaris que es publicaven a Montblanc en aquella època.17

El 10 de juny de 1916, La Conca de Barbará, segona etapa, núm. 121, publicà:

– Dolorós accident. Dilluns, a les 11 de la nit, va passar un desgraciat accident en lo 
camí Clos, a l’arribada del tren de les 22,50. Arribá un jove per treballar en la carretera de 
Senant, el qual anava acompanyat de la seva mare Maria Fonoll Folch, casada, de 65 anys, 
natural de Viñols, los quals no sapiguent lo camí que condueix a la vila (tot per falta d’un 
llum), seguiren per damunt del marge que te uns 6 metres d’alsada, del qual va caure la 
María Fonoll, trencantse’l bras de dos puestos. Avisats de l’accident les autoritats, varen 
ordenar inmediatament lo reculliment de dita María, la qual va ser trasl·ladada a casa d’una 
amiga seua, on va ser feta la primera cura per lo Dr. D. Rafael Battestini, qui va confirmar 
la gravetat de la desgraciada Maria, a la que li desitgèm una bona millora.

 El mateix setmanari, en el número 171, del 26 de maig de 1917, diu:

– Lo distingit metje d’aquesta vila Dr. D. Rafael Battestini ha fet una secció de vacuno-
terapia amb corresponsalia amb l’Institut Biológic de Barcelona. Podrá fer ara, per lo tant, 
tractaments moderns per vacunes, auto-vacunes, etc.

Els anys 1916, 1917 i 1918 es publicaren simultàniament dos setmanaris: La 
Conca de Barbará, segona època, i L’Escut. És en aquest darrer que el 14 d’octubre de 
1916, en el seu número 44, trobem la següent notícia:

– Dilluns al mitg-dia tingué la desgràcia de cremar-se la ma dreta la senyoreta Flora 
Torres essent convenientment assistida per lo Dr. R. Battestini. Li desitgen un ràpit i com-
plert restabliment. 

17 ACMO. Fons Roselló. Setmanaris La Conca de Barbará, L’Escut, La Nova Conca.

Battestini3.indd   18Battestini3.indd   18 16/1/09   10:28:1716/1/09   10:28:17



19
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El dissabte 18 de novembre de 1916, L’Escut, en el número 49, diu, en referència 
a la conferència prevista per la setmana següent dins el cicle organitzat pel mestre 
Viçens Ferrer de l’Escola Pública:

– La de dijous que vé anirà a càrrec del il·lustrat metge d’aquesta Vila Dr. D. Rafael 
Battestini, qui desenrotllarà’l tema “Els primers auxilis en los accidents del art del pagès”.

El resum de la seva intervenció ens el facilita el mateix setmanari en la següent 
edició, corresponent al dia 25 de novembre, el número 50:

– La conferencia del passat dijous, a l’escola d’adults, anà a càrrec, segons vam anunciar, 
del il·lustrat metge Dr. Rafael Battestini, qui va desenrotllar lo tema “Los primers cuidados 
que ha de tenir lo pagès en cas d’accident”.

Comensà per fer un examen de lo que es la sang, coneixença, digué, que ens serà molt 
útil per a entendrer lo que serà objecte de raonaments que seguiran.

Examinà’ls diferents accidents de que pot ser objecte l’home que’s dedica al trevall del 
camp i les ferides i infeccions que poden produir les besties que viuen en el nostre païs, 
esplicant, detalladament la manera de prevenir-los i si això no ha sigut possible, la manera 
de curar-les de primera intenció.

Detallà especialment l’accident produït per l’asficcia (bravada) ja que, essent un poble 
especialment vinicultor i l’accident de greuíssims resultats, convé conèixer més que altres. 
Esplicà la respiració artificial i acabà recomanant als pagesos que deixen la mala costum dels 
ungüents populars, medi, digué, més que per curar, per envenenar les ferides.

Lo conferenciant fou aplaudidíssim per tot l’auditori que s’apinyava al local.
La de dijous vinent anirà a càrrec de D. Josep M. Rendé, qui segons s’anuncià, desen-

rotllarà’l tema “Instrucció i educació social”. 
       El corresponsal

A partir de l’estiu del 1917 començaren a aparèixer anuncis de la consulta del 
doctor Battestini. Cal suposar que el fet de tenir cura dels malalts del Balneari de les 
Masies el degué esperonar a fer publicitat dels seus serveis, ja que els estiuejants devien 
ser lectors assidus de la premsa local. En el número 81, del 26 de maig, encara no hi 
surt cap anunci, però després ja té continuïtat setmanal en L’Escut.

Aquest periòdic va dedicar el número 87, del 4 d’agost, a la memòria de Prat de 
la Riba, que havia mort uns dies abans. Rafael Battestini hi escrigué unes ratlles sota 
el títol “Seguim sa obra”:

– Si una nació perd llur independencia amb fé, trevall i braó pot recobrar-la, si no ho 
fa lo perdut es la vergonya, però si perd un Prat de la Riba, primer ha de plorar-lo i després 
amb lo trevall i braó, dèu donar fi a l’obra començada pel Mestre. 

   Dr. Rafael Battestini. Espluga de Francolí

El 26 de gener de 1918, en el número 112 de L’Escut, trobem una nota breu que 
rectifica algunes de les afirmacions que s’han fet en la seva biografia:
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– Ens alegrem forsa de que’l Doctor Battestini, restablert de sa dolencia, s’hagi encarre-
gat novament de la cura de sa numerosa clientela.

La darrera de les notícies relatives a Rafael Battestini en aquesta premsa comarcal 
ens la dóna el setmanari La Nova Conca el 8 de gener de 1921, en el seu número 
111:

– Dilluns passat tinguerem el gust de saludar al distingit, sabi i catalaníssim Dr. Rafael 
Battestini, metge que fou de nostra vila, on hi deixá imborrables records durant sa acerta-
díssima actuació, i on hi guarda generals simpatíes.

Battestini coneixia a bastament els joves que fundaren El Francolí l’any 1921. 
Entre ells hi havia Ricard Boquer i Martori, que morí el mes d’octubre del 1921. El 
quinzenal espluguí del 15 de novembre d’aquell any li fou dedicat. Tots els seus com-
panys de redacció es mobilitzaren per tal que persones del poble, de la comarca i de 
tot Catalunya escrivissin unes ratlles en la seva memòria. Rafael Battestini, que ja feia 
de metge al Catllar, els va trametre un article titulat “Heroismes”,18 en què blasmava 
la guerra del Marroc, que s’havia endut la vida del seu jove amic. Lloava els dos darrers 
articles de Boquer publicats a la revista, parlava del cor bo del jove Ricard, que no 
podia adaptar-se a la crueltat de la guerra, els horrors dels combats, i acabava enaltint 
la seva religiositat en els camps xorcs i erms de tot el Rif.19 

18 Battestini i Galup, Rafael. “Heroismes”, a El Francolí, primera època, núm. 9, 15 de novembre de 
1921, p. 9.

19 Vegeu l’annex.
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BATTESTINI, DIRECTOR DE L’HOSPITAL 
DE TARRAGONA

Rafael Battestini fou durant quinze anys director de l’Hospital de Santa Tecla i de 
Sant Pau de Tarragona. El 18 de maig de 1923 moria el doctor Antoni Maria Aymat 
i Busquets, que dirigia la institució des del 1920, tot i que hi estava vinculat profes-
sionalment i en diverses responsabilitats des del 1877.20 El substituí interinament el 
doctor Josep Soler i Roig, que ja era el substitut d’Aymat. 

Es convocà el concurs oposició per proveir la vacant de metge cirurgià i s’hi pre-
sentaren quatre candidats: Francesc de Paula Canals i Saurí, Antoni París i Soler, 
l’esmentat Soler i Roig i Battestini. 

La documentació presentada per Battestini i els mèrits de què era creditor, referits 
als seus estudis de Medicina del 1905 a 1909, en que obtingué el títol de llicenciat en 
Medicina i Cirurgia, i els posteriors a aquesta data, que explicitaven la seva experièn-
cia el 1911 exercint al Vendrell, el doctorat obtingut el 1912, el nomenament d’aca-
dèmic numerari el 1912 per part de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de 
Catalunya, i un seguit de treballs científics publicats entre 1908 i 1920 en diferents 
revistes professionals, alguns d’ells premiats, van decidir la Junta de l’Hospital per 
unanimitat a elegir-lo com a nou director.21

En aquell moment formaven el patronat de la institució els canonges Isidre Gomà 
i Tomàs22 (degà), Josep Cartanyà i Inglès23 (administrador) i Miquel Serra,24 els regi-

20 Adserà MartorelL, Josep. Op. cit., p. 75.
21 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 87 i s.
22 Isidre Gomà fou nomenat bisbe de Tarassona el juliol del 1927, i després de Toledo.
23 Josep Cartanyà i Inglès ocupà la seu episcopal de Girona a partir del 20 d’abril de 1934.
24 Miquel Serra Sucarrats fou nomenat bisbe de Canàries el 1922.
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dors municipals Josep Prats Vilafranca25 i Josep Arana, i actuava de secretari Antoni 
Virgili. La convocatòria pública del que podríem dir-ne oposicions va enervar els ànims 
del Col·legi de Metges de la ciutat, que ja feia molts anys que practicava tota mena 
d’oposició a les activitats de l’hospital, tota vegada que perjudicava l’exercici lliure 
de la professió en les consultes particulars dels facultatius. El col·legi volia opinar en 
l’elecció del nou director i en els serveis que oferia el centre d’assistència. En sessió del 
col·legi del 6 de juliol de 1923, s’acordà amonestar els metges que s’havien presentat 
al concurs. Obtinguda la plaça per Battestini, aquest va demanar explicacions sobre 
el perquè de l’amonestació, i inicià així un contenciós que s’arrossegà durant tots els 
anys en què exercí el seu càrrec, i que alguna cosa va tenir a veure en el seu procés 
després de la guerra. 

Battestini s’incorporà a la seva feina l’1 d’agost de 1923, però fins al març del 1924 
no en fou nomenat director oficialment.

Al mes de setembre del 1937 la Generalitat republicana confiscà l’hospital i Battes-
tini va cessar en el càrrec, malgrat que continuà desenvolupant la seva feina d’atenció 
als malalts fins que es veié obligat a sortir de Tarragona, pocs dies abans de l’entrada 
de les tropes de Franco.

El dia de la seva presa de possessió fou presentat per la Junta al prior, el reverend 
Antoni Parera. L’acte està recollit en el llibre d’actes signat per l’administrador, Josep 
Cartanyà, Battestini i el secretari Virgili.26

Se suposa que Battestini coneixia el centre i el seu estat deplorable, ja que consta 
que va demorar la seva incorporació al càrrec per reflexionar sobre la conveniència de 
fer-se’n responsable. Feia anys que l’hospital necessitava disposar d’una sala d’opera-
cions moderna i amb condicions. Battestini, gràcies a la obtenció d’uns donatius i de 
la seva tossuderia, ho aconseguí, i s’inaugurà el 23 de desembre d’aquell mateix any 
1923. 

Mentrestant, però, les coses al país havien canviat. Miguel Primo de Rivera havia 
implantat el directori militar, i en conseqüència s’havien rellevat els dos regidors Josep 
Arana i Josep Prats després de la dissolució de l’Ajuntament a primers d’octubre. 
Foren nomenats en representació del municipi els vocals Gil Soler i Palau (alcalde de 
Tarragona el 1923) i Josep Roca i Fortuny. Els canvis no van afectar els representants 
del bisbat, Isidre Gomà, que va continuar com a degà fins a l’octubre del 1924, i Josep 
Cartanyà.

25 Vocal de la Junta d’Administració de l’hospital en dos períodes: del 25-4-1922 al 12-10-1923 i de l’11-
3-1930 al 8-3-1933, en representació del consistori de la ciutat. Militava al partit Republicà Federal. Va ser 
un dels principals promotors de la instal·lació de la nova sala d’operacions. Va esdevenir un dels més ferms 
col·laboradors de Josep Cartanyà, anys després bisbe de Girona. Va establir també una forta amistat amb Bat-
testini. Vegeu Prats i Biarnés, Josep Maria. Memòries d’un tarragoní absent. Barcelona, 1988, p. 11, citat per 
Adserà Martorell, Josep. Op. cit.

26 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 95 i apèndix documental 15, p. 331.
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On sí que es produïren moviments fou en el cos facultatiu. Dimitiren els seus càr-
recs, els doctors Soler Pallejà i Canals Saurí, i en el seu lloc foren elegits Soler i Roig 
i París i Soler (ambdós havien participat en el concurs en què fou escollit Battestini 
com a director). Sembla que tot plegat a causa d’una nova campanya contra l’hospital 
orquestrada des del Col·legi de Metges. Es nomenaren també altres metges seguint 
l’estratègia que marcava Battestini, per tal de donar professionalitat al centre, al qual 
també va dotar d’un nou reglament de règim intern (1924). Una altra de les obres 
importants a l’hospital promogudes per Battestini fou el nou laboratori d’anàlisis 
clíniques, dotat amb moderns aparells adequats a la seva funció. Després de totes 
aquestes reformes i atenent el contingut del nou reglament, Battestini fou ratificat per 
a cinc anys en el càrrec de director el 14 de març de 1924.27

El 17 de març de 1925, a causa de les pressions del Col·legi, va dimitir el doctor 
Àngel Rabadà i Manyé. El conflicte amb ell ja venia de lluny, i el seu pare, que havia 
estat president del Col·legi, ja havia tingut problemes amb l’anterior director, el doc-
tor Aymat. Àngel Rabadà el 1909 havia sol·licitat la plaça de director del centre i no 
li fou concedida. Anys després, fou nomenat metge cirurgià a les ordres del doctor 
Güerri. El malestar es va fer insostenible, i el 3 de juliol de 1925 Battestini presentà 
la seva dimissió com a director, però continuà com a metge intern i numerari. La 
Diputació també va estar involucrada en els problemes, i fins i tot va intervenir-hi el 
Sindicat de Metges de Catalunya. El Col·legi de Metges va imposar una multa a Bat-
testini per “falta de compañerismo” el mes d’agost del 1926. El problema venia d’un 
accident de trànsit en què fou atropellada una nena per l’automòbil del doctor Soler 
Cañellas, i s’acusava Battestini de no haver estat prou considerat amb l’autor material 
de l’accident. Soler Cañellas era president de la Junta de Govern del Col·legi.28

Al mes d’agost del 1926 el governador féu instruir un expedient a l’hospital per 
la denúncia rebuda del Col·legi de Metges, i més tard el Col·legi imposà unes quotes 
de contribució industrial als metges que exercien a l’hospital molt superiors a la resta 
de facultatius de la seva demarcació. Els canonges Gomà i Cartanyà intentaren una 
mediació amb una comissió de metges de la ciutat, però fracassaren en l’intent. No 
hi hagué manera de reconciliar el cos mèdic de Tarragona amb el cos facultatiu de 
l’hospital.

A partir de l’abril del 1927, Battestini es quedà encara més sol en la lluita contra 
el Col·legi de Metges. La Junta escrigué un article titulat “A los compañeros de la 
provincia” que es publicà en el seu Butlletí Oficial núm. 297 d’aquell mes d’abril.29 Al 
mes d’agost se’n publicà un altre, també en el mateix sentit: en contra de l’hospital. La 

27 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 121.
28 Adserà MartorelL, Josep. Op. cit. Vegeu apèndix documental 22, p. 338.
29 Adserà Martorell, Josep. Op. cit. Vegeu apèndix documental 23, p. 341.
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queixa era “los desacatos al colegio”. El Col·legi havia aconseguit amb els anys crear 
un ambient hostil contra el centre que ara dirigia Battestini. 

L’Assemblea del Col·legi de Metges que es va celebrar a Reus al mes de setembre 
del 1927 va ser un punt àlgid de les discòrdies. En una ponència, el doctor Mestres 
deia que “la clase médica tiene el máximo desinterés para los pobres”, que això ja 
estava bé que ho fessin els establiments de beneficència, però es queixava que fessin 
gratuïtament servei a les classes que ho podien pagar. La intervenció de Battestini no 
es féu esperar: va fer un resum de la història de tot l’assumpte i exposà el seu punt 
de vista. Va dir que si hi havia voluntat de solució del conflicte s’estudiés la manera 
d’harmonitzar els interessos de la classe mèdica i els de l’Administració de l’hospital. 
Demanà que acabés aquella situació. Les manifestacions de Battestini semblaren ben 
acollides, però la hipocresia va fer infructuosos els esforços. A proposta de Battestini 
es va nomenar una comissió per arribar a una entesa. Hi hagueren entre Cartanyà i 
alguns membres del Col·legi algunes reunions. Una ponència va estudiar el plet amb 
l’hospital i va elaborar unes conclusions, que foren aprovades. L’hospital va acceptar 
les conclusions, però les ferides quedaren obertes i les rancúnies en la memòria de 
cadascú.

El canonge Cartanyà havia substituït Isidre Gomà en el deganat de la Junta Ad-
ministrativa de l’hospital el 29 de juliol de 1927. Al març del 1928 semblava que les 
relacions de l’hospital amb el Col·legi havien millorat, i això facilità el nomenament 
de diferents membres per les responsabilitats corresponents a l’hospital. 

Ara es pretenia construir un nou hospital a proposta de la Diputació. Un nou edi-
fici als afores de la ciutat. La Diputació tindria dos membres en la Junta, al costat dels 
representants del cabildo i dels de l’Ajuntament. S’establiren uns principis d’acord, 
però no tothom hi estava conforme.

Battestini es trobava també amb conflictes interns. S’havia nomenat cap del servei 
de cirurgia el doctor Soler i Dopff. Aviat va estar descontent amb els honoraris que 
percebia, ja que s’havia de desplaçar des de Barcelona. Battestini considerà que era 
massa costós per a l’hospital i que, a més, no atenia bé els pacients que necessitaven 
una assistència fixa. El nou cirurgià contractat fou Santiago Gil Vernet.

Una altra de les dèries de Battestini era la creació d’una unitat d’aguts, en l’intent 
de convertir l’hospital en un centre modern, tant per als pobres com per als benes-
tants. L’hospital rebia per ordre governativa, i els havia d’admetre, malalts mentals, 
amb malalties agudes, alcohòlics, famolencs, etc. Es va generar un nou rebombori. La 
nova intervenció de mossèn Cartanyà va posar una mica de pau, en bé de Tarragona, 
que va continuar acceptant que l’hospital fes de casa de la caritat i habilités uns espais 
per a tenir aquests tipus de malalts, especialment els malalts mentals, no més de vint-
i-quatre hores al centre. Les autoritats civils van continuar fent el que els interessava i 
els problemes no es van acabar. Cada vegada que es produïa un fet amb algun malalt 
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d’aquesta mena hi havia repercussió a la premsa local i l’hospital en sortia malparat 
davant la ciutat. 

Era difícil exercir la direcció del centre amb tot aquest garbuix de problemes, i 
Battestini va dimitir el 2 d’octubre de 1929, ja que la cosa no funcionava com ell 
desitjava.30 Però sobretot devia estar fart que alguns polítics i anticlericals aprofitessin 
qualsevol fet per a desprestigiar la institució que dirigia. Ell féu esment, en la seva 
carta de dimissió, a les moltes obligacions que tenia i que no podia exercir adequada-
ment com a director, però, llegint-la, el que es comprèn és com n’estava de decebut. 
La Junta no atengué la seva petició i li demanà que continués servint a l’hospital com 
ho havia fet fins llavors, a plena satisfacció de la Junta. Battestini no va contestar, si 
més no per escrit que es conegui. 

Al febrer del 1931 Battestini havia aconseguit la instal·lació del primer servei de 
raigs X de la província a l’hospital. Feia vuit anys que el dirigia, i en l’acte d’inaugura-
ció d’aquest nou servei va pronunciar, entre d’altres, aquestes paraules: 

Al tomar posesión del cargo, hallé el hospital en tal estado de abandono por falta de ma-
terial y de medios que tuve el pensamiento de renunciar a la plaza. Fueron el entusiasmo, 
el espíritu de sacrificio y la firme voluntad del Rdo. Cartanyà y del doctor Güerri los que 
me hicieron comprender que no debía abandonarlos en su ardua empresa. Y desde aquel 
momento me uní a sus esfuerzos para conseguir que el Hospital fuera un Establecimiento 
digno de Tarragona y no inferior a los mejores de su categoría.31

Tenien cura de l’hospital les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació. El 
1933 canviaren les disposicions sobre congregacions religioses que prestaven serveis 
socials. El contracte de l’hospital amb les germanes datava del 1886, i es rescindí en 
canvi de pactar la remuneració dels serveis individualment a les vint germanes que en 
aquell moment atenien els malalts.32 Battestini havia tingut una especial cura amb la 
formació sanitària de les monges, fent-los cursets i preparant-les per a la seva tasca. 

Al llarg dels anys en què Battestini va estar al capdavant de la direcció de l’hospital 
va desenvolupar paral·lelament una gran tasca científica. Recordem que ja en la seva 
candidatura havia presentat un bon gruix de treballs, però ara estava molt conscien-
ciat per la formació permanent del metge durant el seu exercici de la Medicina i la 
divulgació de consells i pràctiques preventives de les malalties —ja hem citat la seva 
intervenció mentre fou metge a l’Espluga de Francolí en el cicle de conferències orga-
nitzat pel mestre Vicens Ferrer—, especialment de la tuberculosi, que feia estralls en 
aquell moment, i la febre de Malta. Adserà ho recull en la nota a peu de pàgina 375, 
a la pàgina 251 de l’obra que hem citat repetidament: “Quan estava de metge a l’Es-
pluga de Francolí, assessorat pel seu germà, va fer diverses experiències per tractar la 

30 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 189.
31 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 245.
32 Adserà Martorell, Josep. Op. cit., p. 249.
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ANNEX

HEROISMES77

Sovintejen a desdir en la premsa, aplicades a fets de l’actual campanya del Marroc, 
les paraules heroi, heroïcitats, etc. I hom, en veure la prodigalitat amb què són reparti-
des, sense voler es pregunta si les temeritats, les imprudències, les reflexions i les fan-
farronades hi van incloses. Car en una guerra colonial, es ben difícil trobar heroïcitats 
en els invasors o colonitzadors, més aviat ens ve la recordança dels fets gloriosos dels 
bòers en la passada guerra del Transvaal, en la qual una potència fortíssima i astuta 
acabà la guerra pactant amb un poble minso, però heroic. I és que Anglaterra feia 
guerra amb armes desiguals. Els bòers lluitaven amb les mans, amb el cervell i amb el 
cor, els invasors lluitaven sols amb les mans i el cervell, no posaren el cor a la lluita i 
per ço perderen, els mancava l’orgue dictador de tota heroïcitat, el cor. Ara, en la guer-
ra actual, els impulsos de cor dels colonitzadors escassegen; no fa gaires dies llegírem 
que un cos d’activitat gran dins la campanya, dins d’una toia que dedicà a una heroica 
dama hi havia inclòs el macàbric present de dos testes rifenyes, amb tota seguretat que 
els que enviaren tal present i els que el deixaren enviar no deurien sentir glatir gaire 
llur cor a l’esguardar-lo, ans el contrari, un ritus de fastigosa crueltat degué desfigurar 
son rostre… en canvi, quin glatiment de cor més tràgic, no sentiria l’heroica dama al 
rebre tan irreverent present, era lo que no capien, ni capiran jamai sos admiradors tan 
cruels, ella era una espurneta de l’immens heroisme femení, que unes vegades conver-

77 El Francolí, núm. 9, 15 de novembre de 1921, p. 9.
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teix les dones en germanes de la Caritat i les veiem com a àngels dins dels inferns dels 
dolors humans, i altres vegades se sublima en el més intens dels heroismes, en el de 
la maternitat. Però de tot ço no en sabien res els Terços de Flandes, els seus homòlegs 
d’ara del Rif, calcats a ells en tot, sembla que tampoc en saben gran cosa.

El gran enciclopèdic català, Dr. En Josep de Letamendi, digué un dia que la civi-
lització cristiana era la civilització hel·lènica posada en gràcia de Déu, i al recordar tals 
mots, rellegeixo els dos darrers articles d’En Ricard Boquer publicats a El Francolí i al 
veure’ls tan cristians, tan defugits de lo que diria un jove corrent que va a la guerra, 
tan separats de la prosa altisonant i quasi grotesca dels cronistes que hi té a sou la 
premsa diària espanyola, me fa lo mateix efecte de contrast que si em diguessin que 
un anacoreta ha assistit a una orgia; són tan delicadament austers els dos articles del 
malaguanyat amic que sens voler m’imagino els seus sofriments de cor i d’ànima al 
veure allò. I al dir allò, amics, ja sabeu tot lo que vull dir. I heus aquí un heroisme, 
un ver heroisme, el d’un cor bo i gran que repetidament és moralment sotraguejat 
per visions dantesques de sofriments, d’un cor bo i gran que repetidament no pot 
adaptar-se a la crua brutalitat d’una guerra, d’un esperit que en va en mig del soroll 
del combat cercà son parió, d’uns sentits que ansiosos s’obren, com ulls de nin espar-
verat, al veure els horrors del combat i d’uns llavis que allà on tot son renecs, ells amb 
heroïcitat divina entonen una oració. La bellesa hel·lènica, la civilització hel·lènica 
posada en gràcia de Déu, fou dignament representada per nostre amic, en els camps 
xorcs i erms de tot el Rif.

El Catllar, Dr. R. Battestini 

Nota del doctor Battestini anunciant a 
través de la premsa el trasllat de la seva 
consulta al carrer de Méndez Núñez 
(Diari de Tarragona, 22 d’octubre de 1937).
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