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PRÓLEG 
Amb aquest relat volem deixar escrit el testimoni d’una persona que ha vist marcada tota la seva vida per les 
experiències viscudes quan només tenia 18 anys. Vivències, que van patir, de ben segur, moltes persones de 
la seva generació, però que, malauradament, no ho han pogut explicar. 

Home fort, treballador, voluntariós, intel·ligent per als càlculs aritmètics, malaltís pels efectes de la calor i 
acompanyat quasi tota la seva vida per la seva dona Montserrat Pagès i Armengol. 

Hem cregut interessant poder deixar constància escrita d’uns fets reals, que varen marcar tota la seva vida. 

 

Sebastià Busquets i Pagès 

Francesc Xavier Busquets i Pagès 

Febrer 2015 
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MARÇ DE 1938. MOBILITZAT PELS REPUBLICANS 

Ramon Busquets Duch neix a Guimerà el 15 d’octubre de 1919. 

Inicià els seus estudis al col·legi de les monges, on va anar dels 4 als 8 anys, passant després, i fins als 16 
anys, a l’escola del carrer Estudi. Dels 16 als 18 anys i 5 mesos treballà de pagès amb el seu pare i el 10 de 
març de 1938, quan només tenia 18 anys i 5 mesos, fou mobilitzat pels Republicans per anar a la guerra que 
s’havia iniciat el 18 de juliol de 1936. 

Primer, és mobilitzat cap a Mollerussa, d’on passats uns 15 dies fuig i torna cap a Guimerà juntament amb el 
Ton de cal Canyo i el Ramon de cal Roset. Arribats al poble, ell, el Ton de cal Canyo i el germà d’aquest últim, 
en Josep, decideixen amagar-se per no haver d’anar al front. El Terme de Verdú, de l’oncle Ramonet de cal 
Sort (sota de la Bovera), va ser el lloc escollit. 

Durant uns 15 dies, el seu oncle Ramonet, descendent de cal Ocho, els porta menjar, fins que un dia els diu 
que han d’abandonar aquell lloc perquè un batalló de presoners nacionals han de fortificar la Bovera. A 
causa de la proximitat i fàcil visibilitat, allí corren perill de ser descoberts. 

 

ABRIL DE 1938 

Mentre eren al Terme de Verdú, concretament el 3 d’abril, van veure un bombardeig sobre Tàrrega. 

Del Terme de Verdú van tornar cap a Guimerà, on s’amagaren a cal Canyo. Allí passaven el dia a les golfes i al 
corral que hi havia a dalt de la casa, fins que un dia la policia republicana va anar a buscar el Domingo de Cal 
Biel que vivia davant de cal Canyo. Volien que es presentés a files, però ell, els deia que s’hi presentaria quan 
pogués anar al regiment de Mallorca, d’on pertanyia, ja que en aquell moment es trobava de permís. 

Les rondes que la policia feia per aquell carrer on estava amagat, li van fer prendre el determini de 
presentar-se davant de l’ajuntament de Guimerà perquè el portessin allí on volguessin. No volia amagar-se 
més.  

Va ser traslladat a un convent de Tàrrega situat a la carretera d’Agramunt. Corrien els primers dies del mes 
d’abril de 1938. 

De Tàrrega va ser traslladat a Torregrossa, allí li va preguntar a un Tinent què havia de fer i aquest li va 
respondre: “Ajudant de cuiner”. Degut a aquest càrrec, anava cada dia a Juneda a buscar una garrafa de 8 
porrons de vi, i a la tornada, el recollien camions de refugiats que s’allunyaven de les tropes nacionals. 

De Torregrossa va anar a El Poal. Allí estava amb 5 persones més de Guimerà  

Allí una dona el mirà de fit a fit i després, molt seriosa, li va fer el següent retret: “Amb aquesta pell tan 
blanca tu deus haver estat emboscat”. Però no passà res més. 

Després, va ser traslladat al Castell del Remei on hi va passar una nit, i, l’endemà, cap a Montgai on es va 
trobar al Ton de cal Moretes i al Joan de cal Sec. 
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MAIG DE 1938 

Corria el mes de maig de 1938 i, a Montgai, anava sovint a buscar farina a una masia per poder fer bunyols. 
Un dia hi va sentir una forta olor, perquè a la masia hi havia 6 cadàvers amagats. 

De Montgai va anar a Cubells. El 23 de maig de 1938, reben un comunicat que havien d’atacar la muntanya 
del Marengue de Balaguer. En aquesta data, però, els Nacionals havien travessat el Segre per Balaguer i ja 
eren a Camarasa. A causa d’això, van haver de tornar a Cubells per un marge on tenien les cames protegides 
però la resta del cos estava al descobert. Durant aquest trajecte el tinent li va dir: “Ramon si nos dan no será 
un tiro de suerte”, volia dir que si els tocava un tret seria de la cintura cap amunt. 

Al voltant d’aquestes dates, els nacionals arriben a l’Ebre i a Vinaròs, Catalunya queda separada de la resta 
d’Espanya. 

 

JULIOL DE 1938 

El 25 de juliol de 1938 els Republicans passen l’Ebre, s’apoderen d’Ascó, Amposta, Riba-Roja, Flix, Faió, 
Corbera, Gandesa i Villalba dels Arcs. 

A finals de juliol, de Cubells, el van traslladar novament a Tàrrega. Allí va trobar a l’Antònia de cal Florensa i 
la Roseta de cal Gepo i els va demanar que diguessin als seus pares que estava a Tàrrega. 

Així ho van fer, i el van anar a veure el seu Pare, la seva Mare, la Maria de cal Canyo, la Marcelina, l’ Antònia i 
el Joan de cal Moretes i el Sebastià de cal Taulara. 

El dia 29 o 30 de juliol, no ho recorda exactament, tota la seva divisió, la número 27, és traslladada al poble 
de Bovera, entre Lleida i Flix. El 3 d’agost de 1938 travessen l’Ebre per Flix amb caravana de camions, 
damunt de barcasses, i segueixen direcció a Venta de Camposinos, situada a una cruïlla entre Mora d’Ebre, 
Gandesa, Flix i el Pinell de Brai. 

La companyia (o divisió) 27 la formaven 120 persones, un capità, 4 tinents, 8 sergents, 20 caporals i la resta 
soldats rasos. 

Uns 3 o 4 dies més tard, a la nit, el capità els va dir: “Avui anirem destinats a primera línia”, al sentir això no 
es va alarmar perquè aquesta situació ja formava part del dia a dia. Quan feia una hora que caminaven, va 
arribar un enllaç que es va posar a parlar amb el capità de la companyia, al cap d’uns minuts l’enllaç va 
marxar i el capità els va dir: “Ahora no vamos a primera línea porqué los soldados internacionales  están muy 
bien y no quieren que los relevemos”, els soldats internacionals eren soldats comunistes de diferents països 
que lluitaven amb els republicans i que cobraven, per estar al front concretament, 10 pessetes al dia. 

 

AGOST DE 1938 

El 15 d’agost de 1938 el tinent li va dir: “Este batallón esta de suerte, siempre que hay un fregao se encuentra 
de reserva” un altre dia li va dir:“Si salimos de ésta te daré permiso para que puedas llevar el tabaco que 
tienes en la mochila a tu padre”. 
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A conseqüència de la nova ordre es quedaren a l’entrada de Corbera. Els soldats que hi havia allí li van dir 
que al sindicat o cooperativa del poble hi havia uns cups plens d’un vi molt bo, ell hi va anar a omplir una 
cantimplora. 

Quan va arribar a la companyia quasi tots ja havien sopat i una part ja tornava a repetir. Ell, per anar a 
buscar el seu ranxo i el del tinent Parra, a qui assistia, es va posar davant d’uns caporals que ja anaven a 
repetir, i un li va dir: “Enlace!! a la cola” ell va contestar “Aún tengo el plato limpio, todavía no tengo el 
rancho” i li va respondre: “Nada, a la cola” i com que havia begut una mica d’aquell vi tan bo, li va donar un 
cop i li va fer caure el plat a terra i el caporal li va dir: “Quedas arrestado”. 

Ho va explicar al seu tinent i aquest li va contestar: “Nada, nada, si te ha arrestado tienes que cumplir el 
arresto”. Ningú li va dir on havia de “cumplir el arresto” ni el temps que havia d’estar. Ho va preguntar al seu 
tinent i aquest va dir: “Vete a la cocina”. No sabia on era la cuina, era de nit i va veure unes brases. Pensant 
que era allí, s’hi va quedar una estona. Al cap d’aquella estona, com que es trobava sol, va tornar on hi havia 
el tinent i s’hi va quedar a dormir. Dormiren tots dos sota una mateixa manta. 

L’endemà foren traslladats a la Serra de les Viudes, molt a prop de Corbera, i s’hi van quedar durant 20 dies. 

A finals d’agost del 1938 el tinent Parra li va dir: “Ramon esto no pinta nada bien porque hace casi un mes 
que estamos aquí i no viene nadie a relevarnos”. 

El Ramon era l’enllaç del tinent Parra i estava junt amb 2 portalliteres, 1 sanitari i un caporal ferit. 

El conjunt de la companyia estava distribuïda estratègicament per la serra, sempre a l’espera de complir 
ordres dels superiors. 

Un dia a la tarda varen sentir un gran esbatec (soroll) i que cridaven: “És un morter!! És un morter!! 
Efectivament, el morter va caure damunt d’un niu de metralladores, i va matar un caporal. 

 

SETEMBRE DE 1938 

Seguiren protegits en aquell refugi i el dia 3 de setembre de 1938 els nacionals van començar a bombardejar 
aquella zona amb artilleria i aviació formant una gran boira de pols. En acabar va quedar un silenci sepulcral 
d’unes 2 hores, i transcorregut aquest temps, les tropes republicanes de primera línia, van començar a tirar 
enrere, ja que tenien els nacionals damunt. 

El tinent Parra va fer anar al Ramon a veure al capità per preguntar-li si havien de deixar passar als que 
tiraven en darrere o si els havien de parar. El Ramon va donar aquest encàrrec al capità i li va contestar tot 
nerviós: “Nada de resistir, todo lo que venga de frente, fuego contra él”, va tornar cap al refugi i va donar 
aquesta resposta a seu tinent que novament li va dir que tornés anar a veure al capità perquè li donés 
munició. 

Quan va arribar al lloc on era el capità el va trobar reunit amb el comandant i el comissari del batalló. El 
comissari, el va agafar  per l’espatlla i li va dir: “Hola valiente”  i no va poder continuar la conversa per 
demanar la munició, perquè va arribar un tinent valencià, amb aspecte molt espantat, que va dir: “Ché, 
tenemos los moros aquí” i ràpidament van desaparèixer tots, quedant-se ell sol. 

Un temps més tard va saber, a través del Ton de cal Moretes, que aquell comissari, que es deia Gonzalbo, 
era de cal Aigüelo de Guimerà. Havia anat a viure a Barcelona i no es coneixien. 

No s’escoltava cap tret i al cap de pocs minuts va tornar cap al refugi, però el seu tinent ja no hi era. 
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Al veure que havia marxat, va agafar el fusell, el corretjam i la cantimplora i va començar a caminar. Pel camí 
va trobar un soldat aragonès que li va preguntar: ”Dónde vas enlace?” i ell va dir: “El teniente Parra se ha 
marchado y me voy con él” el soldat va contestar: “Nos van a matar a todos, quedémonos aquí” i es van 
posar a dins d’un refugi que hi havia allí mateix. 

 Ja no va tornar a veure al seu tinent Parra mai més. En una ocasió, però, el Ton de cal Canyo el va trobar a 
Saragossa i en una conversa que varen tenir, li va preguntar pel Ramon, li va dir que estava a León al camp 
de concentració Santa Ana, llavors va dir: “Mañana haré gestiones para sacarlo” però no en va saber res 
més. 

Al cap d’una estona d’estar al refugi el Ramon va dir: “Aquí no estamos bien, si cae alguna bomba 
quedaremos sepultados porque el refugio sólo tiene una boca, vámonos al otro refugio que tiene dos bocas” i 
així ho van fer. Allí varen trobar a un caporal, dos portalliteres i dos soldats que s’havien retirat. 

Al cap d’unes hores es van presentar dos soldats més. Un tinent els havia apuntat amb la pistola dient, que si 
no anaven endavant els hi tirava un tret. Més tard, al refugi, un d’ells els va explicar que havia matat aquest 
tinent, de cognom Polonio i amic del tinent Parra, perquè feia resistir als soldats a primera línia, però ell, en 
canvi, es retirava i s’allunyava del perill. 

A mitja tarda van veure que començaven a arribar altres soldats nacionals i el Ramon va preguntar als que hi 
havia al refugi si algú portava una samarreta blanca per posar-la a dalt del fusell en senyal de rendició. 

Només un la portava, però aquest va dir: “Jo no puc entregar-me als nacionals perquè sóc voluntari dels 
Republicans”, era de la quinta del 42. 

El Ramon i els altres, després d’aquesta resposta, van sortir corrent de cara els nacionals. En arribar allí uns 
els abraçaven, altres els apuntaven amb el fusell i altres deien: “No dispareu perquè es rendeixen i no porten 
cap arma”. 

Alguns d’aquests soldats nacionals van preguntar a un alferes si els portaven com a presoners cap a la 
rereguarda i aquest va dir que sí, i que diguessin que ell els havia agafat (això ho deia per posar-se galons, 
per poder dir que, ell els havia fet presoners). Mentre anaven caminant s’escoltaven alguns trets i el que els 
portava deia: “No os preocupéis si os tienen que dar, os darán igual, no tengáis miedo”. 

En arribar a dalt de la serra, una colla de moros els amenaçaven dient que els hi tallarien el coll, però el que 
els acompanyava deia: “No os preocupéis no os harán nada” aquestes paraules li van fer perdre una mica la 
por. 

A mig camí cap a Gandesa van trobar uns oficials nacionals que els van dir, que molt a prop hi havia 300 
bateries amb 3 canons cada una, junt amb l’aviació i l’artilleria, això volia dir que els nacionals ja estaven 
forts en aquella zona. En aquest trajecte no es veia cap filat (“alambrada”) ni cap trinxera, cosa que no 
s’entenia, i l’única explicació que el Ramon hi trobava és que els nacionals anaven avançant sense tenir 
temps de fortificar. 

Van arribar a Gandesa, que ja era fosc, el van fer declarar i el van portar a dormir a Batea, allí va dormir a 
una golfa sense roba ni palla. Sort que era l’estiu, com que estaven molt cansats varen descansar i dormir. 

L’endemà el van portar a Caspe, on va haver de tornar a declarar. Allà li van prendre tots els bitllets de la 
República que portava, ja que deien que aquella moneda no era bona, la posaren dins d’un calaix però no la 
destruïren. Portava una pesseta de plata a la cartera i li van dir: “Ésta peseta te la guardas, porqué es 
buena”. 

 



1938, MEMÓRIES DE LA GUERRA D’EN RAMON BUSQUETS I DUCH (Ramon de Cal Sebastianet), febrer de 2015 

CAP AL CAMP DE CONCENTRACIÒ 

De camí cap a Saragossa, amb camió, el soldat que havia matat al tinent Polonio va dir: “Yo  soy hombre 
muerto  porqué maté a un cura en Tortosa y ya lo saben”. Ramon pensa que realment aquest soldat va tenir 
un final tràgic, perquè ja no el va veure més. 

En arribar a Saragossa el van deixar a un quarter, i al cap d’uns dies el van portar, amb tren, a un camp de 
concentració de León. 

Recorda, que mentre s’esperava a l’estació, dos nois van preguntar: “Hi ha algú de la província de Lleida?” Ell 
va contestar: “Jo sóc de Tàrrega”, “Caram” van dir, ell, en veure que coneixien la zona va tornar a dir: “Sóc 
de Verdú”, aquells nois van tornar a exclamar: “Caram de Verdú?”, i ell, finalment, al veure que també ho 
coneixien va dir: “Sóc de Guimerà” aleshores, li van contestar: “Anem, anem, que aquest és més roig que 
Negrín”. Ell va preguntar d’on eren i li van dir que eren de Cervera, però, no va poder continuar la conversa 
perquè el van fer pujar al vagó del tren. 

A León hi havia dos camps de concentració, el de Sant Marcos i el de Santa Ana. A ell li va tocar el de Santa 
Ana. Allí hi va trobar un presoner de Ciutadilla, de ca la Tecla, que es deia Sisco. Aquell noi li va explicar que 
havien proposat, a tot el camp de concentració, fer un intercanvi de presoners, el Sisco i d’altres s’hi van 
apuntar. Però l’intercanvi no el van arribar a fer, tot al contrari: Els que s’hi van apuntar, principalment 
homes casats i pares de família, els van cridar un per un i van rebre una brutal pallissa. 

Durant l’estada a Santa Ana van comunicar a tot el camp si algú volia, a través de la Creu Roja, fer saber a la 
seva família que estava viu. Naturalment va dir que sí i d’aquesta manera els seus familiars varen poder tenir 
aquesta bona i esperada notícia. 

Al cap d’un mes el van traslladar al camp de concentració de Sant Marcos, per tal de formar un batalló de 
treballadors. Un cop format el van tornar a portar cap a Santa Ana. 

Uns dies més tard el seu cosí germà, Agustí Armengol i Busquets, que lluitava al bàndol del nacionals a l’Ebre 
li va enviar una carta que no va poder llegir perquè només li varen donar el sobre. No podien rebre 
correspondència tancada, solament amb targeta postal per tal de poder filtrar el que li deien. 

Li va contestar dient-li que no havia pogut llegir la carta, que si tenia dines n’hi enviés uns quants i que no 
l’avalés, perquè no volia marxar de Santa Ana, ja que no sabia si seria millor, o no. Avalar era donar informes 
positius d’una persona per poder-la treure del camp de concentració. 
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DE L’1 DE GENER DE 1939 AL 15 DE JUNY DE 1940; 18 MESOS AL 

BATALLÒ DE TREBALLADORS N
o
 160 / SEGONA COMPANYIA 

El dia 1 gener de 1939 el van enviar a Córdoba, al poble de Baena, allí els feien picar pedra i fer grava per 
posar-la a les carreteres. 

Els seus pares, al saber que estava viu, li van enviar 100 pessetes a León que inicialment no va rebre perquè 
ell ja estava a Córdoba. Va fer saber als seus pares la nova direcció, quan la van saber li van enviar 100 
pessetes més. Com que havia recuperat les 100 pessetes que li havien enviat a León, diu, textualment: “En 
una setmana vaig tenir 200 pessetes”. 

 

 

fotografia del 27 d’agost de 1939 Batalló 160, 2ª companyia 

 

El dia 1 d’abril de 1939 es va acabar la guerra. Quan es van aixecar de dormir varen veure escrit a la paret 
que les forces de Franco havien derrotat a l’exèrcit republicà, concretament hi posava: 

“La guerra ha terminado, viva Franco y arriba España” 

Al mes de juny de 1939 van portar tot el batalló a un campament de Algeciras on s’hi va estar fins a finals de 
setembre. Allí hi havia la casa de Primo de Ribera i els hi feien fer una pista perquè pogués arribar-hi en 
cotxe. 

No la van poder acabar perquè va esclatar la segona guerra mundial, era l’u de setembre de 1939. 

Pocs dies després van portar tot el batalló a la “Línea de la Concepción”, davant del penyal de Gibraltar, allí 
també els van fer construir una pista.   
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L’estada a la “Línea de la Concepción” va ser del mes d’octubre de 1939 al mes de juny de 1940. 

 

 

notícies enviades el 22 de maig de 1940 als seus pares i germana 

 

A primers de juny de 1940 van rebre l’ordre de desfer els batallons de presoners de guerra i donar-los la 
llibertat. Però el Comandant els va dir: ”Hasta que la pista no esté terminada, no os dejaré marchar”. 
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 fotografia al campament de treballadors de La Línea 
de la Concepción, davant del penyal de Gibraltar 

 

El dia de Corpus van anar a missa i després van demanar de poder treballar per avançar la feina de la pista. El 
dia que va estar acabada el Comandant els va dir:“Ahora ya podéis marchar”. 

Luzena i Baena de la província de Córdoba, Algeciras província de Cádiz i La Línea de la Concepción, davant 
del penyal de Gibraltar, van ser els campaments de treballadors on va estar durant els 18 mesos. 

A partir del dia 15 de juny de 1940 va quedar en llibertat 
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DE TORNADA CAP A CASA 

El trajecte de tornada va ser amb tren: de San Roque a Jaén, de Jaén a Tarragona, de Tarragona a Lleida i de 
Lleida a Bellpuig. 

Ell i el Sisco de ca la Tecla de Ciutadilla van caminar de Bellpuig a Preixana. Havien estat junts al camp de 
concentració Santa Ana i al batalló de treballadors. 

En Sisco va preferir quedar-se a Preixana i entrar a Ciutadilla de nit perquè ningú el veiés arribar, ja que en el 
seu moment, havia fet guàrdia al pont per evitar que passessin gent de dretes. Volia saber si, un cop a 
Ciutadilla, podria sortir al carrer sense cap risc. Aleshores van anar  tots dos de nit pel camí fins al pont de 
Ciutadilla, allí es van acomiadar, un va anar cap a Ciutadilla i l’altre cap a Guimerà. 

En Ramon va arribar a les tres de la matinada a Guimerà, va trucar a casa seva i va sortir el seu pare al balcó, 
quan el veié va exclamar: “A baix hi ha el Ramon!!!”. 

Era el temps de la sega, va estar una estona amb els seus pares i la seva germana i després va anar a 
descansar, ho va fer durant tres dies fins que va estar ben recuperat. 

Per aquelles dates la seva mare ja estava operada de càncer i no es trobava massa bé. L’any següent, el 8 de 
novembre de 1941, moria. Un altre contracop pel Ramon. 

 

 

Ramon amb els seus pares i germana  
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SERVEI MILITAR 

Dels 21 als 23 anys va estar fent de pagès amb el seu pare i l’oncle Ramonet de cal Sort, però, al cap de 2 
anys, a principis de 1942, el van cridar a files per servir a l’exèrcit de Franco (Servei Militar). Primer a la 
“caserna d’enginyers Lepanto” de Barcelona i, després, al cap d’un mes el van portar a un destacament de la 
Pobla de Lillet, allí hi va estar 25 mesos treballant a pic i pala. Havien de construir una carretera que arribés 
fins a Castellar de n’Hug, res d’instrucció, res de guàrdies, només treballar i treballar. 

 

 

Fotografia a la Pobla de Lillet 
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fotografia  de la caserna d’enginyers Lepanto de Barcelona 

 

D’aquella època recorda algunes anècdotes. Un dia, fent tir al blanc, el sergent “Guitarra” (li dient així 
perquè a cada frase que deia hi posava la paraula guitarra”) va dir: “Quien es ese guitarra de Ramon 
Busquets?” i ell va contestar: “A sus órdenes mi sargento” i llavors el Sergent va dir : “Quedas arrestado”, 
“porqué”, va contestar, “Porqué no has tocado ni madera”. Però abans d’arribar al quarter li va dir: “Te 
levanto el arresto”. 

A meitat del mes de gener de 1944 va tenir un mes de permís, que va coincidir amb la gran nevada del 23 de 
febrer de 1944. Recorda que molts homes de Guimerà van obrir pas a la carretera, direcció Vallfogona, fins 
al Palau del Cases i homes de Vallfogona van fer el mateix fins arribar a trobar-se. Aquest pas va servir per 
anar a buscar el metge de Vallfogona per poder assistir el part de la Maria de Cal Forn pel naixement del 
Josep Maria. 

A causa de la nevada, quan va acabar el permís no va poder marxar perquè tant la carretera direcció Tàrrega 
com la via del tren direcció a Barcelona estaven incomunicades a causa de la neu, per això va quedar-se a 
Guimerà durant un mes més. 

Quan la carretera va estar lliure, el Sr. Alcalde, Josep Civit de cal Salla li va dir que ja podia anar fins a 
Tàrrega. Per arribar a La Pobla de Lillet va haver de passar per Lleida, Picamoixons i Barcelona, ja que a la 
línia ferroviària de Tàrrega a Barcelona hi havia tres túnels ensorrats a causa de la neu. 
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fotografia Clot del Moro de la Pobla de Lillet 

 

Quant feia 26 mesos que era a la Pobla de Lillet van rebre una ordre de tornar a Barcelona. Ell estava 
destinat a la “quadra” i abans de marxar van anar a buscar material de guerra a Castellar de n’Hug. Va 
carregar la seva mula amb dues caixes de munició. Recorda que mentre carregava la munició una de les 
caixes li va caure al peu, i, a causa d’aquest accident, no podia portar sabates, només se les posava per 
passar la guàrdia i sortir a passejar, després se les treia i es posava les “espardenyes”. Per entrar al quarter ja 
no calia portar les sabates perquè l’entrada no estava tan vigilada. 

Mentre estava a Barcelona van anar a tirar al blanc, ja sabem que en Ramon no en tenia massa de punteria, i 
el sergent li va dir: “Busquets, em penso que no podràs anar de permís perquè no toques res” ell li va 
respondre: “Si no fas una mica d’estraperlo (un canvi de puntuació) segur no”, a la segona ronda li va dir: 
“Busquets podràs anar cap a casa”. Ell pensa que el sergent va ser benèvol, “ja que l’apreciava molt, però de 
tocar al blanc res de res....” 
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Així doncs, va poder anar de permís i en tornar es va trobar que l’havien fet caporal, amb galons, però, sense 
cobrar. El van destinar a Espolla, província de Girona, allí estava a la casa del Marquès de Camps, que vivia a 
Madrid, i al costat hi havia la casa dels masovers que li portaven les terres. Ell anava pel terme a vigilar que 
no hi hagués cap maqui (els maquis eren uns soldats republicans preparats a França per anar contra la 
dictadura de Franco). 

Durant l’estada a la casa del marquès va poder observar com treballaven les terres els masovers. Allí 
podaven els ceps amb unes estisores grosses, les sarments quedaven al damunt dels ceps i llogaven als 
soldats per anar a treure-les, cobrant “poc o molt”.  

Els masovers tenien dues dones que plegaven olives i ells també les ajudaven. 

Tot i ser caporal, els soldats no el creien i de vegades havia d’escombrar. Un dia el va veure un Sergent i li va 
dir:“Caramba!! El cabo barriendo i los soldados mirando, si te vuelvo a ver barriendo otra vez, te daré un 
manotazo que te voy a quitar los 4 pelos que llevas” tot i així els soldats tampoc li van fer cas i va haver de 
seguir escombrant amb dos companys més, un era l’assistent del capità i l’altre era de Benavent de Lleida. 

 

 

fotografia  amb els companys més íntims 

 

Estant a l’Espolla li van donar una setmana de permís per anar a passar la festa major a Guimerà, el viatge va 
durar 1 dia, ja que de Tàrrega a Guimerà hi va anar caminant, i això que hi havia un pam de neu. 

Al cap de 9 mesos els van portar a Cantallops. Un dia a la migdiada van tocar “generala” perquè s’havia posat 
foc al bosc i van haver d’anar a apagar-lo. Eren molt a prop de França i van dir amb un company seu que es 
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deia Antonio i era de Golmés: “Si avui no anem a França ja no hi anirem mai més” van posar els peus i van 
tornar enrere, però amb això ja van poder dir que havien estat a França. 

El dia 15 de juny el van llicenciar i va poder tornar cap a casa. Primer va passar per casa d’uns familiars que 
vivien a Sants (Barcelona). Era la casa de l’Amadeu, feia pocs dies que havia nascut el seu fill, que li van posar 
Fernando, per haver nascut el dia d’aquest Sant.  

De Sants va anar cap a Guimerà, allà l’esperava la feina de pagès, era el 15 de juny de 1945. 

En aquella època vivia sol amb el seu pare, perquè la seva germana Teresa ja s’havia casat amb el Josep de 
cal Catxó. 

Els diumenges, la seva germana, anava a fer-los el dinar i dinaven junts. Un dia el seu nebot Rafel, que tenia 
uns 2 anys, es va passar tot el dinar plorant, i recorda molt bé aquest fet perquè va ser el dia que el seu pare 
li va dir: “Diguis a Cal Gironi si podem anar a demanar a la Montserrat”. Ell ho va preguntar i li van dir que sí, 
per tant es va fer el ritual de demanar a la núvia per poder-s’hi casar. 

El 24 de Novembre de 1945 en Ramon i la Montserrat es varen casar i van formar una família amb els seus 
dos fills el Sebastià i el Francesc Xavier (Sisco). 
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Resumint, podem dir que va estar: 

- 6 mesos a primera línia. 

- 4 mesos al camp de concentració. 

- 18 mesos al batalló de treballadors. 

- 26 mesos entre Barcelona i la Pobla de Lillet. 

- 8 mesos a Espolla. 

- 1 mes a Cantallops. 

Fent un total 63 mesos entre la guerra i el servei militar (5 anys i 3 mesos).  

Tota la joventut, dels 18 als 25 anys va estar mobilitzat, excepte dos anys que va estar a l’espera que 
l’incorporessin al servei militar. 

A partir d’aleshores va continuar fent de pagès, agafant les regnes de les terres, de les bèsties del corral i de 
l’hort, mitjans que van fer possible tirar endavant la família en plena època de postguerra. 

 

 

 

 

 

Agraïments a: 

- Ramon Busquets i Duch per l’atenció i l’explicació, amb tots els detalls, que han fet possible aquest relat. 

- Montserrat Busquets i Binefa, Josep Corbella i Duch, Francesc Castanyer i Minguell, Jordi Sender i Beleta 
per la seva col·laboració. 

- guimera.info per la seva publicació.  

 

Atentament,  

Sebastià Busquets i Pagès 

Francesc Xavier Busquets i Pagès 

 

Febrer 2015 


