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• Pròleg

Benvingut un llibre de sociologia rural!
La sociologia és una ciència que tracta de la constitució i el desen-

volupament de les societats humanes, o sigui que estudia el compor-
tament de les persones humanes en àmbits diversos. És una ciència 
jove d’un gran potencial que té molt de camí per recórrer, perquè la 
brutalitat o la bonhomia de les persones al llarg de la història no 
ha estat directament proporcional a la sapiència, ni a moments que 
qualifiquem com democràtics o dictatorials. És una ciència que per-
met precisar i analitzar comportaments que ara en diríem adequats 
o no adequats de les persones —m’abstinc, volgudament, de dir-ne 
democràtics perquè ni en època democràtica existeixen del tot—, de 
per què les persones actuen com actuen en situacions concretes i en 
situacions especials, i del rerefons d’actuacions dels individus sense 
que el mateix subjecte s’adoni de les motivacions que l’empenyen a 
actuar com ho fa.

De forma usual, la història —una ciència de més llarg recorre-
gut que la sociologia— aprofita aspectes de reflexió d’aquesta —i 
fa molt bé—, i així evita caure en l’error descomunal de pontificar 
que l’estudi d’una societat polièdrica com la catalana és només el 
perfil de la de Barcelona pel cas de Catalunya, o la de Madrid pel 
cas d’Espanya. Per sort, en cercles històrics renovadors fa bastants 
anys que aquest aspecte està superat, tot i que queden reminiscències 
properes, caduques —n’hi ha a la comarca—, que volent donar joc 
al poder s’envileixen. 

El llibre de Francesc Rebull és una peça d’aquesta sociologia de 
base rural, imprescindible per saber el batec d’una societat viva, en 
permanent transformació. Les impressions d’un nen i després d’un 
jove li serveixen per a bussejar en uns records únics, irrepetibles, que 
de ben segur més gent local i del país té assimilats, en un format 
semblant o diferent. Els records que dic s’entretenen a constatar el 
gran circ del que va passar en un moment determinat en un poble 
de la comarca, en una època convulsa com la que va succeir a partir 

Pròleg
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del que es coneix com Fets d’Octubre del 1934 fins a la part de la 
postguerra més crua, a finals de la dècada dels quaranta. El retrat 
que fa de petits esquetxos vivenciats visualitza com va ser aquesta 
etapa, personal, retratada amb ulls de jove. I aquí és on rau la pecu-
liaritat del relat, ja que, sovint, molta gent creu que tothom veu igual 
un fenomen que esdevé davant seu, i no és així. Les ments de les 
persones veuen allò que estan preparades per veure, i de ben segur 
que un altre jove situat en el mateix indret i veient el mateix captaria 
sensacions diferents. Això és el que ens fa peculiars i divergents.

I què hi veu l’autor i què ens mostra? Doncs Déu n’hi do les co-
ses que hi entrelluca. De nen diria que són facècies rellevants del seu 
món: l’escola i el carrer. L’escola com a eix essencial d’una vida que 
estava encarada cap a espai de socialització en uns anys determinats, 
on l’estada implicava l’adquisició d’unes normes de convivència i 
de preparació paupèrrima; i la juguesca, pròpia del viure lliure de 
poble, on el pati no quedava tancat a l’espai escolar, ja que eren els 
mateixos carrers i places, camins, fonts i torrents els que es conver-
tien en pati permanent, atès que el perill del volum motoritzat era 
quasi inexistent. Aquests dos espais són profusament tractats. Hi ob-
serva també temes de guerra, i fa recordança del que va ser i sentir: 
els soldats, els canvis de locals, l’alimentació, el refugis ocasionals o 
permanents, la mort de ciutadans, la caravana dels vençuts…, i les 
accions dels homes en organismes de sempre i nous: Ajuntament, 
Comitè, Col·lectiu, rabassaires, Sindicat Agrícola…

En l’etapa de joventut amplia el camp de visió, ja que el noi agafa 
consciència de més qüestions i, tot i veure-hi el mateix o semblant, 
ho fixa amb ulls diferents i ho tabula com a novetats, com el que 
són, pensant-hi més. L’espai de l’escola ja el dissecciona, veient-hi els 
punts forts i els febles, i el de les amistats l’agafa com a punt d’en-
contre i de seguir camins diferents, personals. Tanmateix, els punts 
de visualització, cada vegada més i més ampliats, els fa entrar en 
relació, i precisa actituds, comportaments, vivències de veïns seus, 
dels poders que emanaven en aquell moment i que configuraven una 
trilogia —que en alguns pobles va ser d’esglai!— en funció del po-
der que s’atorgaven: l’alcalde i l’Ajuntament, el mestre i el capellà.

Això, ben explicat, és el que trobareu en aquest llibre. Ni més ni 
menys. Francesc Rebull ho ha escrit com un acte de donació i és 
així com ho hem de valorar. Finalment, deixeu-me acabar dient que 
aquests llibres són necessaris. Situen la realitat viscuda sense panta-
lles distorsionadores, sense filtres. Permeten entendre que la guerra 
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va ser un cúmul de despropòsits on alguns dirigents en força mo-
ments no van estar a l’altura, i permeten entendre també que durant 
la primera postguerra alguns manaires —Ajuntament i Església catò-
lica— perseguien un passar comptes que fastiguejà fins als escèptics 
i indiferents. Que la lectura us sigui plaent!

      antoni gavaldà

     Universitat Rovira i Virgili
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Presentació

En Francesc Rebull va néixer en un poble de la comarca de l’Alt 
Camp. És home d’ofici, en una família on l’ofici s’ha anat seguint de 
pare a fill i sempre al seu poble. Bon tertulià, gens radical, forma part 
d’aquella gent ben arrelada que és fidel a les arrels i amb naturalitat 
en dóna testimoni.

Ens ofereix en el seu llibre, amb entusiasme i ponderació, la imat-
ge d’uns dies d’adolescència i joventut que s’enllacen entremig d’un 
temps on, certament, el caos s’iguala a un ordre per desxifrar, però 
que no li impedeix mostrar-nos el reflex del seu cor i el seu esperit. 

L’autor, un amic, amb sinceritat i donant un curs d’honradesa 
intel·lectual ha pogut recordar per a tots nosaltres, amb la memòria 
quasi intacta, el que va passar en aquest país fa setanta anys en aques-
tes mateixes dates de juliol en què s’escriu aquesta presentació.

La tarda d’aquell 12 de juliol de 1936, diumenge, uns falangistes 
van acabar amb la vida d’un tinent del cos de guàrdies d’assalt. Un ti-
nent que s’havia revoltat en la revolució del 1934 i que estava en algu-
na llista negra des de la mort d’un cosí d’un líder falangista. Tot seguit 
un escamot de companys d’aquest tinent, dirigits per un guàrdia civil 
d’aquells temps, acabava amb la vida d’un destacat líder monàrquic.

El que pocs sabien aleshores és que l’11 de juliol, la vigília dels 
fets abans descrits, havia sortit d’un aeroport de Londres un avió 
amb destí a les Canàries transportant un general que prendria el 
comandament de l’exèrcit d’Àfrica. 

Així podríem dir que, amb tots els daus fora de mida, es va lligar la 
terrible jugada del 18 de juliol de 1936, una guerra civil llarga i dura, 
i una postguerra encara més llarga i lamentable. És en aquest context 
que el nen amb pantalons curts i el seu tutor, tot i estar ben plantats 
a terra ferma, al seu petit poble, és com si avancessin embarcats en un 
vaixell ara desconegut i en una mar poc fiable, moltes vegades amena-
çadora. D’aquesta manera van fent camí, es fan grans, aprenen a guiar 
el vaixell, i la mar, també s’ha de dir tot, va perden embranzida, però no 
ens enganyem, calia navegar amb el full de ruta escrit per uns altres. 
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Avui molta gent interessada s’esforça a apropiar-se la memòria i 
la història, perquè sembla que estigui de moda recuperar la memò-
ria històrica. El nostre autor, el protagonista, ens allibera d’aquest 
parany i ens fa partícips que la memòria no es recupera, sinó que es 
perd i ja no hi podem fer res, o es manté, com és el cas d’aquesta 
narració, i ens fa avinents vivències i detalls d’aquells dies dramàtics 
per a les persones i per a les famílies, uns dies farcits de teories se-
ductores dels falangistes i la dreta espanyola en el context europeu i 
de l’exercici de la utopia revolucionària per l’altra part.

Uns i altres situats en el temps concret i amb embranzides i vio-
lència per ambdues parts van portar la democràcia al fracàs més es-
trepitós. Però enmig d’aquesta situació, amb mancances de tot tipus 
i especialment de llibertat, emergeix en el poble un focus de llum i 
d’esperança en el futur. Arriba un nou mestre, llest, enèrgic, que sap 
crear una àrea especial de difusió del coneixement, de valoració de 
l’esforç i de creixement de la dimensió humana dels alumnes, i es 
guanya així el respecte de tots. Respecte i afecte que encara es manté 
en la memòria del poble fent bona aquella afirmació que diu: “El que 
vulguis per al poble, dóna-ho a l’escola”.

Amb seguretat, si aquella generació hagués aconseguit inspirar-se 
en les teories dels grans pensadors més assenyats en tots els aspec-
tes, s’hauria adonat que el valor d’un poble, d’un país, a la llarga 
és el valor dels individus que el componen, Si es deixen de banda, 
per part del poder, els interessos de l’elevació intel·lectual dels seus 
individus per obtenir una maquinària política administrativa més 
perfecta al servei dels seus interessos i que minimitza els homes per 
tal que siguin més dòcils instruments a les seves mans, ens trobarem 
que amb homes petits, cap cosa gran pot ser realitzada, encara que 
ens diguin que és per a un bon fi. 

Destacaria en la narració dos valors o característiques, com els 
vulgueu dir: la llibertat i la varietat de situacions, i de la unió d’aques-
tes dues característiques ha estat profitós, pareix o neix el vigor indi-
vidual d’aquell nen amb pantalons curts. Felicitats a l’autor, perquè 
amb la lectura de la seva obra ens estimula facultats tan preuades 
com són la curiositat i la percepció de situacions, el discerniment i 
fins i tot la preferència moral. 

Jordi Mercadé i ribé 
Jurisconsult en Dret Agrari
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Justificació

El llibre que acabes d’obrir, o potser només fullejar, vol encen-
dre la llum de la percepció de qui el llegeixi, i vol oferir-te una guia 
en un camí de records i també dels dubtes d’un nen de poble amb 
pantalons curts. El relat té relació amb la guerra civil del 1936-39 i 
amb part de la postguerra, fins el 1949. Les marques d’aquells fets 
han quedat gravades a les pedres i en el temps, tot i que per dessota 
són vives i es poden continuar llegint.

La idea de tot l’argument és ordenar un cabdell de fils de pen-
sament que a poc a poc s’ha tornat com una troca que gosaré ano-
menar nostàlgia, i que per llei de vida es va fent sentida i alta com 
el pilar dels anys; llavors, sigui pel que sigui, cada dia que passa és 
més enriquidora i et fa recordar precisament aquelles coses de les 
quals només tu pots donar raó. I aquí vaig. Una de les principals ra-
ons que m’ha ballat pel cap per donar veu al meu pensament és per 
si pot ser útil a les noves generacions, les quals, quan els expliques 
el nostre pelegrinatge per la vida, són incrèduls i rebecs a creure-ho 
i no acaben d’identificar-se amb el que va succeir durant aquells 
esdeveniments a partir dels anys trenta del segle passat.

Les conjectures d’aquest període van ser funestes i doloroses per 
a quasi tothom, van fer patir a tort i a dret per obra i gràcia dels 
mandataris d’aquella època, i van ajudar a ensorrar el país. Molta 
gent va fallar en la part que li tocava, però hi ha una facció que 
sempre arrossegarà la marca de ser la instigadora i, encara més, 
mai se’ls esborrarà el tatuatge d’haver encapçalat la revolta tirant la 
primera pedra, per la qual cosa sempre seran els més culpables.

Una vegada convençut de portar endavant el projecte, el que em 
preocupa és la forma de desenvolupar el seu contingut, que és ni 
més ni menys que haver d’endarrerir el temps per recobrar la meva 
memòria d’aquells fragments que cadascú va viure de diferent ma-
nera o forma. Podríem dir que aquell drama ha estat representat de 
moltes formes i maneres, i aquesta és la meva particular visió. La 
interpretació dels elements, us puc assegurar, per damunt de tot, 
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que serà sincera. L’encadenament dels fets no està basat de cap de 
les maneres en els casos particulars d’aquest nen, ell només en serà 
l’eina, tot i que surt amb la premissa que el protagonista podria 
ser qualsevol dels molts nois que van viure aquella odissea, que 
ho visqueren d’igual o semblant manera que jo mateix. Explicat el 
que podreu trobar en aquestes pàgines que segueixen, us invito que 
entreu al vestíbul del teatre del mirall de la memòria per ensenyar-
vos el cartell de l’espectacle que anirem contemplant, per si voleu 
seguir-me en aquesta aventura, que per a un neòfit de la ploma no 
deix de ser un repte.

Sé que no és fàcil, després de tant de temps, tornar a fer presents 
moments i situacions que, qui sap si anant a buscar-les, les trobaré 
o bé una mica arrugades o amb les lletres borroses i destenyides en 
el paper que segur que s’haurà esgrogueït pel pas dels anys, encara 
que us asseguro que són ben desades, en el racó preferit on sols s’hi 
guarden les preferències. Una cosa que també em produeix neguit 
és que aquesta miscel·lània de records d’antigor només sigui un 
arcaic record per a les noves generacions d’allò que ens va tocar 
viure durant aquest període tant funest i amb unes condicions tan 
diferents de les d’avui.

Ja en el tema, vull dir-vos que aquest nen nascut als anys trenta 
va tenir la sort que el seu entorn no fos violat com el d’altres. Més 
aviat fou un espectador privilegiat, tot i que va haver d’aguantar les 
intemperàncies del mal temps vingués d’on vingués. Diríem que 
pertanyia a una família treballadora que tal vegada no estava del 
tot compromesa amb aquella baralla política per unes circumstàn-
cies realistes, a les quals miraré de donar-los la meva raó.

Els pares tenien altres problemes i prioritats que els portaven de 
cap. Eren molt joves i tenien dos fills: jo, amb no gaire salut, i una 
germana més petita, i per a ells dos la família era la principal quime-
ra en aquells moments, ja que prou els costava tirar endavant en uns 
temps tan difícils. El pare tenia les seves idees, com tothom, i aques-
tes no eren pas radicals. Per això potser primer era el deure amb 
la família que la política. Tal vegada estava equivocat, però aquesta 
va ser la seva posició. Respectable. Ara bé, tots érem al centre de 
l’huracà, afectats per aquell vent violent que bufava ple de remolins 
de despropòsits, on no hi havia cap recer per resguardar-se, tant si 
venia d’un costat com de l’altre.

Per començar la partida, no serà sobrer emplaçar els esdeveni-
ments en un punt que deixarem difús, que tothom el situï allí on 
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cregui més convenient, tot i que us en donaré un petit rastre. Aquest 
indret podria ser en un lloc qualsevol de Catalunya, en un poblet 
de set-cents a mil habitants. Aquest serà el niu del nostre protago-
nista.

Amb el que ja he escrit vull donar a entendre que la temàtica del 
llibre són les vicissituds d’aquell nen del qual encara no sabeu el 
nom, i potser és hora de batejar-lo: el seu nom és Josep, però com 
que als pobles tothom té un renom, a partit d’ara serà el Josep de 
cal Perelló.

Com a conductor i autor del que aniré desgranant, només em 
resta dir que els fets que hi trobareu en si mateixos són veritables, 
tot i que hi ha algunes espurnes fictícies, relatades per intentar do-
nar una dinàmica més assimilable. El que sí que he canviat són 
els escenaris, encara que dins dels mateixos entorns. Una vegada 
deixada entreoberta la porta, aniré deixant sortir el meu pensament 
mentre duri el viatge. Només m’agradaria que aquest inventari fos 
entenedor i servís com a emissor per retransmetre la història als 
que ens seguiran i rellevaran successivament, sense parar el curs del 
temps.

Finalment, voldria agrair l’ajut del professor Antoni Gavaldà, que 
ha tutoritzat el treball, així com el de l’Ajuntament de Bràfim, que ha 
cooperat en l’edició.

francesc rebull gras

Bràfim, primavera del 2009
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Comencem. Què va passar per no saber fer servir la raó i entestar-
se en una guerra? Què va passar perquè tot se n’anés en orris, no per 
culpa del poble, que mai compta per a res i que era al seu lloc, sinó 
dels governants? Crec que va ser trist el balanç dels dirigents manai-
res d’aquella època, tant els d’una banda —els republicans— com 
els de l’altra, que els substituïren —el franquistes—, uns per ser poc 
previnguts, desordenats, i no saber fer valer el que el poble els ha-
via dipositat en penyora, o sigui el dret de governar, i els altres per 
una fatxenderia repressiva sense miraments. Amb el pompós nom 
de nacionals van tenir molt mala fe i no els importà el que el poble 
havia escollit amb llibertat. Trepitjaren tot el que se’ls oposà, sense 
respectar res, només imposant l’adoració a una persona i el fana-
tisme de partit com a credo únic, amb molta aversió per al qui no 
s’emmotllava a les seves exigències. Ara bé, al que s’hi va conformar 
no li anà pas malament. 

La pregunta sempre serà la mateixa: com es va poder engendrar 
tota aquella malifeta? El que puc respondre és que molts —com jo 
mateix— només vam ser espectadors de la tràgica comèdia i no ens 
vam assabentar de res. Només ens van deixar veure —i encara enter-
bolit— el que anava transcorrent dalt de l’escenari, i el que passava 
entre les bambolines ho hem anat intuint amb el pas del temps.

Crec que les eleccions generals del 1933 portaren certes desavi-
nences. L’Estat espanyol va entrar dintre d’un remolí xuclador de 
conjuntures en què les conseqüències ens portaren als Fets d’Octu-
bre del 1934. A Catalunya, i principalment a Barcelona, va ser on 
potser van ser més punyents i on el termòmetre polític devia marcar 
més temperatura.

Els apunts cronològics d’aquells temps van succeir ràpids i els 
extrec de diversos estudis: els esdeveniments tal vegada van comen-
çar el 19 de novembre de 1933, quan van guanyar les eleccions les 
dretes, cosa que va fer girar la truita, i s’acabà el bienni republicano-
socialista personificat en la figura de Manuel Azaña. El socialisme no 

1. Antecedents d’una guerra
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Després de fer-vos de guia per dintre del laberint de la memòria 
en aquesta espècie de trilogia que han format el nen, el jove i el 
tutor, en què hem explicat el viure, el veure i el sentir d’alguns esde-
veniments, conjectures i altres coses d’aquells anys tan negatius de 
la guerra civil i la postguerra, hem decidit posar el punt i final a tota 
aquesta crònica, i fins una altra ocasió. 

Tots tres han deixat —de moment— desats una bona pila de re-
cords que s’inicien quan el nostre heroi està a punt d’anar a servir 
el que li han dit que és la seva pàtria, encara que no sap per què, 
atès que precisament els seus sentiments van cap a una altra banda. 
Voldria sortir i volar amb llibertat! Qui sap si potser ens el tornarem 
a trobar d’aquí a un temps. Així que deixeu-me fer les últimes refle-
xions abans de posar punt i final a aquests relats.

Aquesta escriptura no ha estat res més que una ànsia desitjada de 
dir o escriure aquells records o mals records que sempre han estat 
allà on calien, i que tal vegada no han deixat d’ajudar en el transcurs 
de la vida. I que han servit al protagonista per estar en consonància 
tant amb aquells amb els quals estava d’acord com amb d’altres que 
segurament no eren sant de la seva devoció. En tots dos casos, va 
acceptar-ne les maneres de comportament i les seves conseqüències. 

Dono gràcies a l’escrivà que ha intentat en tots aquests relats se-
guir el camí traçat, sense desviar-se del que dictava la memòria del 
tutor. Ni més ni menys que seguint aquell punt de concentració sobre 
com es va desenvolupar aquell tram històric, aquell desastre humà.

Per acabar: com a personatge central de tot aquest entramat, la 
sort és que sóc optimista i sempre he mirat endavant. Em sento un 
privilegiat de poder estar dalt de la talaia de la vida i sentir que és 
maca de debò, i que hem de tenir aquella perseverança de voler viure 
per damunt de totes les dificultats, esperant aquelles estones que són 
dignes de fruir. Crec que aquestes estones són les que ens donen la 
raó per la qual val la pena viure, tant si és important com insignifi-
cant. Moltes gràcies.

4. Punt i final
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