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PRÒLEG

Nicolau Primitiu Gómez Serrano és una de les personalitats valencianes mésrellevants
del segle xx, tant en l'àmbit empresarial, perquè aconseguí amb elseu esforç transformar
un modesttaller artesanal familiar en una important empresa dedicada a la producció

industrial, com en el camp de la llenguai cultura dels valencians, perquè va dur a terme

nombrososestudis i investigacionsi va intervenir en les méssignificatives entitats culturals
valencianes com Lo Rat Penato el Centro de Cultura Valenciana.
Nascuta Suecael 1877, però veí de València la majorpart de la seua vida, fou un destacat empresarii industrial de maquinària agrícola i autor de nombroses innovacions i
patents que transformarenl'inicial taller de son pare en una potent empresa de projecció
internacional. La seua capacitat creadora i una extraordinària visió de futur foren la base
del seu èxit empresarial, que conjuminà amb un inusualsentit dela justícia social que el
portaren a dotar la seua empresa d'unasèrie de beneficis perals seustreballadors inèdits
pera l'època, com ara assegurances mèdiques, una jornadalaboral ajustada, una biblioteca

O una cooperativa.

En el camp cultural, Nicolau Primitiu es va convertir durant la seua vida en una personatge ben destacat,tant és així que va ocuparla presidència d'Acció Cultural Valenciana

entre els anys 1930 1931, de Lo Rat Penat,des del 1933fins al 1935, i de Proa (Consell de

Cultura i Relacions Valencianes), entre el 1935 i el 1936, posteriorment, durant la Guerra
Civil, l'il-lustre patrici va ocuparla presidència, per segona vegada, de Lo Rat Penat(el 1958)

i fou elegit degà del Centre de Cultura Valenciana el 1956. En totesestesinstitucions,la
seua presència sempre era requerida pel seu caràcterintegradori pel seu afany d'aglutinar

voluntats en la defensa de la llengua i cultura dels valencians. No ens ha d'estranyar, per
tant, la seua intervenció en diversos momentsclau del nostre passat més recent, com ara

l'aprovació de les Normes de Castelló,el 1932,o la creació i el mantenimentdels cursos de
llengua de Lo Rat Penat, on la seua mediació fou determinantper a dur a bon termetan

importantsiniciatives.

Incansable investigador, va publicar centenars d'articles sobrellengua, arqueologia,

prehistòria, toponímia,folhore, festes, viatges, tradicions, costums..., i va pronunciar
nombroses conferències sobre diversos aspectes relacionats amb la cultura dels valencians.

Ambtota seguretat,les seuesreflexionsi estudis han ajudat a la conformació dels valencians

actuals com a poble. I si tot això no era prou,el 1955, a punt deferels 78 anys, Nicolau
Primitiu emprenia la darrerainiciativa cultural de la seua vida,la fundació del'editorial Sicània,
que va publicar vora trentallibres en valencià fins al 1968, i dela revista Sicània Mensual,
que aparegué durant dosanys.
El sentimentvalencianista i la passió pelsllibres el van portar a recopilar durant anys una
impressionantquantitat dellibres, còdex, pergaminsi opuscles, la major part de temàtica

o d'autorvalencians, amb el somnide crear unaveritable biblioteca valenciana des de la
qual contribuir al renaixementdel nostre poblei a l'enfortimentde la nostra personalitat.
Els seus hereus,la família Gómez Senent,interpretant generosamentla voluntat de Nicolau
Primitiu, iamb el propòsit de convertir-la en la biblioteca més representativa de la cultura
valenciana, en formalitzaren el 1979 la donació eperal servei de la cultura valenciana2,
amb l'objectiu de constituir en un futur una gran biblioteca nacional dels valencians. Sens
dubte,la primerenca incorporació dels fonsde la Biblioteca Nicolau Primitiu a la Biblioteca

Valenciana, creadael 1985,ara fa vint-i-cinc anys, contribuí de manerasignificativa al seu
desenvolupamenti consolidació.
D'aleshores ençà,la Biblioteca Valenciana, com a mostra d'agraiment envers Nicolau
Primitiu i la seua família, ha dut a terme diversesactivitats per difondrel'obra i la figura de

l'insigne valencià i per recuperar la seua memòria entre les generacions actuals. És amb
esta finalitat que ara presentem el primer volum de la major obra de Nicolau Primitiu,els

seusDietaris, elaborats des del 1916 fins al 1959.Es tracta, com bé podem imaginar,d'una
monumental obra que, al llarg de milers de pàgines,reflecteix amb exactitud més de quaranta anys d'història valenciana.

Inicialmentestà prevista l'aparició dels volums corresponentsal període de la Guerra
Civil, en els quals Nicolau Primitiu narra amb absoluta minuciositat els fets viscuts durant
este amarg període. Mitjançantla mirada de Nicolau Primitiu coneixerem la vida quotidiana
dela ciutat de València durant aquells terrorífics anys, així com les vivències, incertesesi
patimentsviscuts perfamiliars, amics i ciutadans en general.
Ara, més de setanta anys desprésd'aquells tràgics esdeveniments, els valencians ens
podem apropar ambserenitati objectivitat, i, a la vegada, des de la calor humana,a aquella
etapa dela nostra història, conscients com som quefets com aquells no s'han de repetir
maii queles diferències entre unsi altres les hem de resoldre sempre des del diàleg i la

concòrdia.

Trini Miró Mira
Consellera de Cultura i Esport

INTRODUCCIÓ

L'autor, Nicolau Primitiu Gómez Serrano

Nicolau Primitiu nasquéel 10 de setembre de 1877 a Sueca (la Ribera Baixa) i morí l'11

de novembre de 1971, als noranta-quatre anys, a València, ciutat on visqué des que en
tenia set. No sols tingué una vidallarga, sinó que aquesta fou saludable i molt productiva

gràcies al seu caràcter acurat i metòdic: fou ordenati molt disciplinat tant en els seus

horaris vitals com en qualsevol aspecte de la seua conducta,i a la vegada fou un home
capaç d'adaptar-se a les diverses circumstàncies dela vida. Aquest tarannà, però, ni li restà
creativitatnili sostragué capacitat afectiva, alhora que li permeté aprofitar el temps d'una
manera sorprenent, especialmentperla seua capacitat de conjugar amb efectivitat activitats

tan diverses com eltreball diari en la seua empresao la direcció d'entitats culturals com
Lo Rat Penat.
En l'aspecte personal, fou una persona afectuosa i sensible, molt respectuosa amb la
llibertat dels altres, poc amic de les discussionsi deles baralles,fins al punt de ser un home
queaportava pau tant en l'àmbit familiar com en qualsevolaltre en quèparticipà, en el camp
laboral mantingué excel-ents relacions ambels treballadors de la seua empresa, tal com es
desprén delrespecte com foutractat en plena GuerraCivil, en el camp dela cultura presidí

entitats culturals integradores,i fins i tot en elterreny dela política contribuí amb valuoses

aportacionsa apaivagarels enfrontaments entreels diversossectors del valencianisme.
Es podria dir, sense pora equivocar-nos, que era un homeple devirtuts humanes, amb
un equilibri personal notable, amb una cultura excepcional queli permetia conéixerfins a

dotze llengúes,i amb una notable sensibilitat que el portà a crear unabiblioteca excepcional

de la qualllegí una part important, com es pot comprovarenles anotacionspersonals quehi
ha en molts dels seusllibres. Un home senzill i humil que tractava ambla mateixa afectivitat
i naturalitat l'alcalde de la ciutat, un professoruniversitari, un obrer de la seua fàbrica o un
llaurador. En efecte, Nicolau Primitiu tenia, no sols un sentit transcendentde la seua vida,
sinó també unavida plena desentit en qualsevol aspecte.

Nicolau Primitiu era fill de Francesca de Paula Serrano Marí, tia del gran compositor

musicalJosep Serrano Simeón,i de Doménec Gómez Granería, mestre de molins, una deles
moltes especialitats que en aquell tempshi havia dins del món laboraldels fusters. Tingué
tres germans quan encaravivien a Sueca: Doménec-Antoni, Francesc de Paula i Anneta,

però tots tres moriren abans del 1884.Ja vivint a València nasqué,el 1889, Eliseu, i el 1892

Francesc de Paula —Paco-—,així com altres dos germans més, Doméneci Desemparats, que
també moriren: el 1894 desaparegué la seua mare, la qual cosa suposà un fort tall afectiu

en la seua vida. Anys després,el seu pare tornà a casar-se amb Vicenta Nadal Alberola,i el
1907 nasqué un nou germà, Emili Gómez Nadal.

El 27 de novembre d'aquell mateix any Nicolau Primitiu es casà amb Assumpció Nicolau
Balaguer, mestra de professió, amb quitingué unafilla, Assumpció. A consequència del part

moríla seua donael 2 de gener de 1909,i poc després, al març de 1910, també desaparegué
la seua filla.

Posteriorment,el 6 d'abril de 1911, Nicolau Primitiu es casà amb María Antonia Senent
Ibàfiez, amb qui compartíla seua dilatada vidai tinguésis fills: Doménec, Antònia, Roser,
Primitiu, Empari Carles Manuel, tot i que aquest darrer moríal poc de nàixer.
La Sueca on nasquéNicolau Primitiu era una ciutat eminentmentagrícola, centrada
principalment en la producció arrossera,activitat estretament lligada a la professió del

seu avi, del seu parei d'ell mateix:la fabricació de molins d'arròs i de qualsevoltipus de
maquinària, ocupació queelportarà d'una empresa-taller de set operaris que tenia el seu
pare a una fàbrica de dos-cents cinquanta treballadors.

Nicolau Primitiu començàa treballar altaller familiar tot compaginant aquesttreball
amb els estudis de Batxillerat, però la malaltia del seu parel'obligà a assumirla direcció de
l'empresa quan noméstenia vint-i-dos anys. Aquest fet marcarà significativamentla seua

vida, perquèel portarà a convertir-se en el Cap de família efectiu tot sacrificant les seues
illusions, que erenels estudisi les aficions, i a dedicar-se exclusivamentaltaller perquè tota
la família poguera viure del negoci. Duranttota la seua vida, Nicolau Primitiu es debaté entre

les obligacions familiars i el desig d'emprendreel seu propi camí, i nomésen la maduresa

trobà la possibilitat de desenvolupar els seus somnis amb amplitud. Toti això, el 1903 ja
havia obtingutelstítols de perit mecànic i perit químic.

Seguramentla impossibilitat de Nicolau Primitiu de dedicarla seua vida a l'estudi influirà

decisivamenten el fet de prendre la determinació d'ajudar els seus germans a obtenir
estudis superiors. Així, Paco féu estudis de comerç a València i Eliseu cursà estudis a l'Escola
d'Estudis Superiors de Magisteri a Madrid,i posteriorment obtingué per oposició una càtedra
a l'Escola Normald'Alacant. Peraltra banda, Emili Gómez Nadal estudià Filosofiai Lletres,

secció d'Història, en la Universitat de València, on impartíclasses com a professor ajudant
després de doctorar-se a Madrid.

Una vegadapresa la difícil decisió de dedicar-se a l'empresa familiar, el seu esperit inquiet
i emprenedorel portà a fer innovacionstècniques quees traduiren en vora una trentena
de patentsindustrials que contribuiren a la millora del sector, com abans ho havia fet el seu
pare amb l'anomenateSistema Gómez. A partir de l'any 1919, el seu germà Francesc treballà
amb ell i s'encarregà dela part administrativa del taller, posteriorment, el 1935 s'incorporà
a l'empresaelseu fill Doménec, i des del 1939 també ho féu Primitiu,l'altre fill. Cap al 1942
o 1943, ambla presència dels seusfills a l'empresa, Nicolau Primitiu, sense abandonar el
negoci, començà a gaudir d'un poc més de tempspera les seuesaficions personals que

fins aqueix moment havien estat un poc arraconades. Això explica en part que duguera
a

termeactivitats que, d'altra manera, no hauria pogutfer: d'altra banda, cal recordar que en
aquell momentell tenia seixanta-cinc anys, l'equivalenta l'edat de jubilació, encara que no
deixà d'anaraltaller fins a quasi els noranta anys.
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Nicolau Primitiu, activista cultural (1920-1937)

/

l
l

/
/

l
I

l

I

l

En l'àmbit cultural, fou el seu cunyat Joan Josep SenentIbàfiez qui l'introduí en Lo Rat

Penat als inicis dels anysvint. El sentiment d'estima per la seua terra l'havia acompanyat
sempre, però és a partir d'aquest moment que prengué forma. La seua educació havia

estat, com la de la seua generació, en castellà, i era realment impensable, excepte en el
vessantliterari, el conreu dela llengua escrita. La gent mantenial'ús oral de la llengua a

casa, però entre les classes acomodadesdela ciutat de València l'ús del valencià estava en
declivi. Gràcies al contacte amb els membresdel'entitat ratpenatista, Nicolau Primitiu pren

consciència de la necessitat de recobrar la seuallengua maternapera la totalitat dels usos
socials,i per això prendrà la determinació d'emprar únicamentel valencià, tant en la seua

vida privada com en la pública. De fet, des del 1926 la major part dels seus escrits estan

redactats en valencià: en l'àmbit privat, hem d'assenyalar que la seua correspondènciai els

seus dietaris els escriurà únicamenten valencià fins a la seua mort: en l'àmbit públic, només

utilitzarà el castellà durant la dècada dels quaranta, el moment mésdur de la repressió

l/

l

franquista, i solament després d'haverestat multat amb 500 pessetes el 1941 per haver

enviat unacarta en valencià.

Durantel període republicà (1931-1936), Nicolau Primitiu adquirí un major protagonisme

I
l

en els àmbitssocials i culturals valencians: no sols intervingué en les méssignificatives
entitats culturals valencianistes, sinó que ocupà un lloc destacaten les juntesdirectives
de bonapart d'aquellesi fins i tot en presidí algunes de les mésprestigioses, com Acció
Cultural Valenciana, Lo Rat Penat o Proa. Quan fou elegit, sempres'hi valorà especialment

l
l

seu impuls renovador: per aquesta raó, entre els anys 1933i 1935,tractà desesperadament
d'adequarLo Rat Penata la novarealitat republicana, plena dellibertati d'energia, i de
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la seua capacitat per a entendre's amb tothom,pera situar els interessos collectius per
damuntdels personals, per a cercar per damunt detot el consensi l'entenimententre els
diversos sectorsenfrontats. La seua tasca enles entitats en què participà, es caracteritzà pel

revitalitzar l'esmorteit Centro de Cultura Valenciana totpropiciantla incorporació l'entitat

d'actius valencianistes com Carles Salvadorel 1935.

La primera deles entitats que presidí fou Acció Cultural Valenciana,el 1931, associació

cultural universitària formada per alumnati professorat valencianistes de tendències
ideològiques molt diversesi quetrobà enel seu presidentla personaidònia capaç d'aglutinar
els unsi elsaltres.
Posteriorment, des de la presidència de Lo Rat Penat, ocupada des del gener de 1933
fins al desembre de 1935, Nicolau Primitiu maldà pertransformar radicalmentla societat
tot renovant-neelsvells estatuts, incorporant-hi nous elementsvalencianistes, reivindicant
l'estatut d'autonomia peral País Valencià, impulsantl'ensenyamentdel valencià o donant
suporta les Normes deCastelló. D'altra banda, també hem de destacar els nombrosos
discursos i conferències que pronuncià durant aquest període, caracteritzats per l'alt
contingutpolític de caire valencianista, les cridesals socis del'entitat i a la societat valenciana
en general com un element propagandístic dels sentimentsvalencianistes, o la defensa del
valencià, que es concretà enl'aprovació i la posterior difusió de les Normesde Castelló i en
la declaració del valencià com a cidiomaoficial de Lo Rat Penat.

RR

Unaaltra deles societats culturals a què estiguélligat fou el Centro de Cultura Valenciana,
al qual s'havia incorporatel 1921. A més a més,des del 1927 ocupava la presidència de la

Secció de Prehistòria i Arqueologia,i producte deles seuesinvestigacions publicà nombrosos

treballs en diversesrevistes, sobretot en Anales del Centro de Cultura Valenciana. La vinculació

de Nicolau Primitiu amb el Centro de Cultura Valenciana es mantingué,finsi tot, durantel

període de la Guerra Civil, ja que després de ser controlat pel partit Esquerra Valenciana amb
la idea de protegirla institució, s'incorporà a la Comissió Gestora presidida per Vicent Marco

Miranda,tot i que, a causa delesdifícils circumstàncies polítiquesi socials,les activitats de
l'entitat foren ben escasses.

El 1935 Nicolau Primitiu presidí Proa, Consell de Cultura i Relacions Valencianes, entitat
impulsada per Gaetà Huguet desde Castelló i amb la convivència de destacats valencianistes
com Adolf Pizcueta, Carles Salvador, Enric Navarro Borràs o Joaquim Reig.Se n'elegí
Nicolau Primitiu presidentperles seuesideesi per no estar vinculat a cap partit polític, una

garantia de neutralitat en les seues actuacionsatés els objectius que pretenia: possibilitar

la confluència dels diversossectorsvalencianistes i coordinarles activitats culturals que

s'organitzaren. Certament, Proa era una entitat necessària en aquell moment, tal com
ho demostrà la bona acollida que tingué,la ràpida difusió per pobles i comarques:les
nombrosesactivitats que hi realitzà, com ara la publicació de Timó,el seu butlletí: l'ambiciós
programa d'actuació en favor de la normalitzaciólingúísticai de l'ensenyament dela llengua,

o les oportunesreivindicacionsrealitzades per a la consecució del'estatut d'autonomia per

al País Valencià.

El somnide Nicolau Primitiu: la seua biblioteca

Durantla seua vida, una deles activitats a què Nicolau Primitiu dedicà més esforços
personalsi econòmicsfou la constitució d'una importantbiblioteca personal de temàtica
valenciana. Amb aquest propòsit cercài adquirí de manera sistemàticatottipusdellibres,
documentsi fullets impresosa lesterres valencianes, elaborats perautors valencians o que
tractaren temes sobre València.
La tasca era, certament, immensa entotsels sentits, però Nicolau Primitiu sabia que per

a poder aconseguir-la havia de ser constant, perseveranti ordenat. Des de la dècada dels

vint del segle passat destinava una partsignificativa dels seus ingressos a adquirir llibres,
d'acord ambun controlrigorósi sobre la base de la ferma voluntat de constituir una veritable
i autèntica biblioteca valenciana.

En cadascun dels exemplars hi anotavael queli havia costat,on l'havia comprat, qui li
l'havia regalat o proporcionat, a més,vigilava les ofertesdellibres de vell i de nou i, com
era tan constant, sempre aconseguia exemplars amb què engrandir la seua biblioteca.
Aquest projecte suposà un esforç immensentots els àmbits, incloent-hi l'econòmic: però

amb paciència, tempsi dedicació aconseguícrear el seu gran somni: reunir una nodridai

valuosa biblioteca, plena d'autèntiques joies bibliogràfiques que incloullibres únics, huit
incunables i més de dos-centsllibres del segle xv. A més,la gran majoria dels exemplars
dela biblioteca es troben en un excelent grau de conservació, perquè qualsevolllibre que
arribava a les seues mansel donavaa restaurarals millors professionals. Una part significativa
10

d'aquesta biblioteca està formada per una gran quantitat de fullets que permetenretrobar

el nostre passat, ja que normalment aquest tipus de documentno es guarda, sinó que es

llança al fem perquè no es considera valuós, i per això són infrequents en les col.leccions
bibliotecàries.
Mai manifestà expressament quina havia de serla destinació final de la seua biblioteca, i

morí sense deixar capinstrucció escrita ni verbal. Només disposà que passaraa ser propietat

de la seua viuda i deixà en les seus mansi sense cap limitació la decisió de fer-ne allò que

considerara més adequat. En morir ell, emperò, tota la seua família tenia clar quina havia
de ser la destinació de la biblioteca, perquè encara que hi havia la possibilitat de traure'n

un benefici econòmic, ben compenetrats amb l'esperit de Nicolau Primitiu d'estima a la
llenguai cultura dels valencians, unànimementd'acord ambtotsels seusfills i néts,la seua

viuda prenguéla decisió, el 1979, de donar els més de quaranta mil volumsa la societat
valenciana. En l'actualitat, aquesta Biblioteca està depositada al monestir de Sant Miquel

dels Reis i és la basei l'origen de l'actual Biblioteca Valenciana.

L'escriptura de donacióincloia clàusules que garantien el manteniment, la conservació

i l'ús de la magnífica biblioteca: sempre havia d'estar a disposició del públic, tenir almenys

un facultatiu de biblioteques assistit per bibliotecaris que parlaren i escriviren valencià,
incrementar els fonsbibliogràfics amb novesadquisicions, assegurar-ne l'organització i el

funcionament, i anomenar-se Biblioteca Nicolau Primitiu, entre altres questions. Altrament,

la biblioteca està tutelada per un patronatintegrat perrepresentants de la Conselleria
de Cultura, de l'Ajuntament deValència, de la Diputació de València i de la Universitat de

València, així com pertres descendents de Nicolau Primitiu.

Nicolau Primitiu i la Guerra Civil

En el momentd'iniciar-se la guerra, Nicolau Primitiu tenia uns plantejaments polítics

ben sòlids i estables que havia tingut ocasió de defensar a bastament amb la publicació

de nombrososarticles en setmanaris valencianistes com El Poble Valencià, El Camí o Acció,

i que es concretaven enla defensa dela unitat detotsels valencianistes per damuntde

les ideologies (eNo'ns pregunteu si som de la dreta o de la esquerra o del centro. Som
valencianisteslv, afirmava): en la voluntat de construir un àmbit estrictament valencià

d'organitzacióterritorial, i en una completa redefinició del'Estat espanyol, pera la qual cosa
propugnavala formació d'una confederació deles nacionsibèriques: ciUna confederació

política integrada lliurement pertotes les nacionalitats peninsularst
Nicolau Primitiu resumirà el seus plantejamentspolítics en un lema, que a la vegada
també adoptarà Lo Rat Penat durantla seua presidència: València, enans i aensúso,és a

dir, dValència, en primerlloc i per damunt de qualsevolaltra cosax, o com dirà en el discurs

de presa de possessió de la Junta de Govern d'aquesta entitat: dla Pàtria valenciana, abans
quetot i per damuntdetot: (dLo Rat Penatésla casa pairal de la valencianitat, 8 de gener
de 1933), amb un sentit sempre d'unitati afirmació nacionals.

Peraltra banda, i pel que fa als seus plantejaments econòmicsi socials, Nicolau Primitiu
maies plantejà alterar el modelcapitalista de producció, que acceptava globalment, encara

que amb algunesreserves com aral'excessiva desprotecció dels treballadors. Hem de
LL)

recordar queel seu pare havia fundat una empresa de construcció de maquinària agrícola,
i que ell mateix impulsà el negoci de manera determinant amb molt d'esforç i amb la seua
capacitat d'adaptar els productes que construiena les necessitats del mercat.
Dit això, des d'un punt de vista polític i social es pot situar Nicolau Primitiu en l'àmbit
dels defensats pels sectors de la petita burgesia valenciana del primerterç del segle xx,
que des d'una indústria familiar, i amb molt de treball i resolució, aconseguiren crear una
valuosa indústria de maquinària agrícola que donava suport al sector econòmic valencià
mésproductiu aleshores: el camp.

És, per tant, des d'aquests plantejaments econòmicsi socials que hem d'analitzar la
posició política de Nicolau Primitiu durantels anys de la Guerra Civil. Es comprén que,
vist amb una perspectiva econòmica,l'actiu valencianista no podia donar suport a cap
partit polític d'esquerra ni a cap sindicat que propugnara uns canvis radicals en el sistema
econòmic, i també que,des d'una perspectiva política, no podia defensar cap partit polític
de dreta o d'àmbit estatal. La singularitat del seu pensamentel portava a veure's exclòs

del terreny polític dibuixat en els primers mesos del 1936, amb unaforta bipolarització
política entorn a doseixos,la dretai l'esquerra, que havien oblidat una de les seues màximes

preocupacions: la consecució d'un estatut d'autonomia peral País Valencià. De fet, només
hem d'observarla postura que adoptà davantd'uneseleccions tan significatives com les del
febrer de 1936, tal com afirmaen el seu diari: eHe votat en blanc: perla república valenciana,
per la unió de tots els valencianistes: (Vària I, 16 de febrer de 1936).

La seua, per tant, era una postura de compromís i de defensa del règim republicà,i

a la vegada de crítica al sistema de partits polítics que provocava una bipolarització tan
forta de la societat. Per això el seu vot en blanc, que suposem producte del desconsoli del
desenganyde la situació política, i encara més quan en les esmentadeseleccionshi havia
partits polítics que defensaven plantejamentsvalencianistes idèntics als seus.

Aquestrebuig dels partits polítics no significava que Nicolau Primitiu no fos una persona

compromesa ambels seusideals i en defensa de la democràcia, sinó que per damunt de

tot volia mantenir la seua independència política i el seu valencianisme integrador. Aquest
plantejamentera, en aquells momentspolítics, especialment delicat, i encara méssi tenim

en compteque els sectors de la dreta valenciana havien abandonatles seues posicions

inicialment autonomistes. De fet, aquesta independència política tenia un preu, com ell

mateix reconeixia al seu germà Eliseu —eHui som en ple Moscou, demà serem potser en
Roma, despús-demà,qui sap2 Triomfe quitriomfe, emperò, serem perseguits, especialment
jo: si Moscou, per burgés enemic delproletariat, homeperillós que té pervici la equanimitat:
si Roma, com a un separatiste enemic dela pàtria única indivisiblex—, i també a Emili —dJo
porte les de perdre, sempre: sitriomfen uns, per ésser un burgés enemic delpoble:si
triomfenaltres, per separatiste recalcitrant. Preferiria equivocar-me i que vinguera després
una era de pau favorablea la realisació dels ideals nacionalistes.s

Així doncs, hem de constatar queel procésrevolucionariiniciat a les terres valencianes
al juliol de 1936 situàNicolau Primitiu al marge de qualsevolpossibilitat d'actuació en els

àmbits cultural i polític, ja que els nous protagonistes formaran part dels partits d'esquerra.
No obstantaixò, ell es mantingué expectant davant de la novasituació, disposata col.laborar
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en qualsevolprojecte valencianista que simpulsarai a donarsuport a lesinstitucionsculturals
a les quals estava vinculat, cosa que féu com a vocal del Centro de Cultura Valenciana.El
momentpolític era, però, poc propici pera l'actuació de persones que, com ell, sempre
buscaven l'entenimententre els sectors contraris i s'oposaven a qualsevolviolència.
Ben aviat, però, Nicolau Primitiu es recloguéen el seu cercle familiar i, com moltsaltres
valencians i espanyols,la lluita per la supervivència es convertí en un dels seus objectius
prioritaris: s'havia d'aconseguir el menjar necessari per a cada dia 0, en ocasions, calia vetlar
perla situació d'algun amic o familiar. En aquest darrer aspecte, Nicolau Primitiu patí, Com

molts, les detencions de familiars directes,i finsi tot visqué en les figures dels seus dos

germansels horrors directes de la guerra:Eliseu, diputat a Corts per Alacant, fou afusellat el

5 de maig de 1939 desprésd'un judici sumaríssim,i Emili s'hagué d'exiliar a França acabada
la guerra, on visqué fins que morí,el 1993.

Aixíi tot, de les activitats que dugué a terme durantels anys de la Guerra Civil en volem
destacar,tot i que de manera genèrica, dues. La primeraésla intensificació del'escriptura
dels seusdiaris personals, que primer anomenarà Vària i després Dietaris, i que constitueixen
una crònica detallada de la situació a València durant aquests tres anys alhora queellloc
propici on Nicolau Primitiu abocava les seues impressionsi els seus pensaments sobre molts

dels fets que veia o coneixia per la premsa,i que després comentarem a bastament.

La segona,la seua preocupació per la salvaguarda del patrimoni cultural valencià,
sobretotperla conservació d'edificis històrics, arxiusi biblioteques. Dissortadament,els dies

posteriors al colp d'estat militar encapçalat per Franco foren especialment dramàtics també
perals valencians: assassinats indiscriminats, assaltsd'edificis religiosos, crema d'arxius,etc.El

temoral triomfdel'alçament militar a València,els inicis d'un procésrevolucionari perpart
dels sindicats obrers (sobretot la CNT)i la incertesa sobrela situació reala la resta d'Espanya
alteraven els ànims dela poblaciói propiciavenl'actuació d'elementsincontrolats que feien
cas omís de les consignesdeles autoritats municipalsi estatals per mantenirl'ordre. No cal

dir quela destrucció d'arxius o la vendaindiscriminadadels seusfonsperfabricar pasta de
paper, l'afectaren especialment. Tant és així que duranttota la guerra encaminà les seues

forcesa la recuperació dellibres i pergamins procedents dels diversosarxius valencians
destruits, tasca a què dedicà molt de tempsi moltes energies.

Als pocs mesos del'inici de la guerra, Nicolau Primitiu s'adonà que dels arxiusi

biblioteques assaltades se n'emportavenelsllibres en direcció a les fàbriques de paper, on es

convertien en pasta pera serreutilitzada en les nombroses publicacions propagandístiques

que aparegueren durant aquells mesos. Com queels pergamins procedents dels arxius

assaltats no podienserutilitzats, habitualment anaven a pararals femers O a les cases de

drapaires, ambla finalitat de recuperar aquests fragmentsdela nostra història, Nicolau

Primitiu inicià una croada personal cercanti recollint gran quantitat de documents. No cal

dir que aquesta fou una tasca molt compromesa i arriscada,i que en ocasions li ocasionà no

pocs maldecaps. Una vegada recuperats els pergamins, que de vegades havia de comprar

als fematers, s'havien de netejari restaurar,i posteriorment, ordenari classificartot intentant
esbrinar-ne la procedència. De vegades,la seuafilla menuda, Empar, l'acompanyava en
aquesta tasca. Quan acabà la guerra féu una donació detots els pergamins recuperats a

l'Arxiu del Regne de València, que enl'actualitat es conserven en un fonsespecial que porta
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el seu nom.Passats els anys, per aquesta tascali fou concedit el grau de Comendadorde

la Orden de Alfonso el Sabio.

Però, perdamuntde totes aquestesactivitats i preocupacions, Nicolau Primitiu en tenia

una de molt mésintensa:la dedicació totali absoluta envers els membresde la seua família.

En els inicis de la guerra, Nicolau Primitiu estava especialment preocupatperla sort dels

seus dos germans, Eliseu i Emili, ja que tots dos participaven de manera activa en la vida
política. A mesura que passen els mesos,les preocupacions de Nicolau Primitiu derivaran

cap a altres membres de la família. El seu fill Doménec s'incorporà aviata l'exercit i fou
destinat primeramenta Barcelona, a la Sotssecretaria d'Armament: des del març de 1938,

estigué a l'Escola d'Artilleria d'Almansa,i, finalment,a l'Escola Popular de Guerra, de Paterna,

amb la consequent inquietud familiar que això suposà.L'altre fill, Primitiu, que exercia de

mestre a Massarrojos en una escola municipal, estigué uns Mesosal llit amb febrealta per
una malaltia, momenten què fou cridat a quintes.Tot i que Nicolau Primitiu mateix es
presentà perell donant raonsde la seua absència, passats Uns mesos Primitiu fou detingut
i empresonat. Podem imaginar-nosel neguit dels pares i germansen veure'l a la presó de
Montolivet. El malentésse solucionà satisfactòriament, però Primitiu hagué d'estar a la presó

des del'1 d'abril fins al 28 d'octubre de 1938. També des del mesd'agost de 1938 es trobava

detingut a Barcelona Lluís Zalbidea, casat amb Toni, filla de Nicolau Primitiu, amb una greu
acusació que el mantingué empresonatfins a l'acabamentde la guerra.

Amb tot el que hem referit, ens podem fer una idea dels moments d'angúnia i
d'inquietuds que visqueren Nicolau Primitiu i la seua família, segurament, com milers de
famílies detotelterritori espanyol quetenienfills, pares, germanso qualsevolaltre familiar
en situacions semblants, i molt sovintpitjors, amb persones desaparegudes o mortes.
En definitiva, pertot el que hem vist, podem afirmar quela figura de Nicolau Primitiu
recobra protagonisme també en aquest període històric de la Guerra Civil, en la qual

no participà de manera activa, però que gràcies als seus testimonis recollits en els diaris
personals que ara presentem en part, podrem conéixer de manera mésdirecta, atesa la
minuciositat,l'exactitud i la immediatesa amb què descriu els fets que viu cada dia.
Els 'Dietaris' de Nicolau Primitiu Gómez Serrano

Nicolau Primitiu Gómez Serranoés autord'unssingulars i valuosos Dietaris que abasten
des del 1916 fins al 1959, i que ocupen aproximadamentdèsset mil pàgines, escrits amb
unaintenció notarialtant dereflectir les vivènciesi les opinionsd'ell, de la seua família i del
cercle d'amics, com de descriurei presentarles circumstàncies, les situacionsi els fets viscuts
o coneguts que afecten València. En especial,la seua voluntat de deixarpera la posterioritat
les seues memòrieses potsituaral voltant de l'any 1934 tot coincidint amb la seua primera

presidència de Lo Rat Penat, quan usa un paper mésperenne, enumerai relliga els volums

manuscrits i els classifica en la seua biblioteca.

Rosa Gómez Casah (Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877-1971): una aproximació a la seua

vida, Generalitat Valenciana, 1997), ha organitzatels seus dietaris en cinc grups homogenis
tot respectantels nomsdiferents que ell posà segons èpoquesi intencions:
Il. Memoràndum, des del 1916 fins al 1923.
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II. Dietario-Diario-Diari, des del 1923 fins al 1934,
III. Vària, des del 1934 fins al 1959.
IV. Dietari, des del 1937 fins al 1956.

V. Nòtules, des del 1937 fins al 1965.

Ara nomésensreferirem als volums que anomenàVària, que són els que presentem en
aquesta publicació.Es tracta de sis volums que comprenen desdel5 de juliol de 1934 fins

al 29 de juliol de 1959. Escrits amb tinta sobre paper de barba romaní, plegats en quart,

cada volum té al voltant de quatre-centscinquantafulls numerats en una cara,ésa dir, unes

quatre volumsestanrelligats ambpasta valenciana:
nou-centes pàginesdetext. Els primers
text en valencià.
la resta estan sense relligar. Escriu el

El primer volum,Vàrial, abasta des del5 de juliol de 1934 fins al 17 dejuliol de 1936,i
conté untotal de 450fulls (900 pàgines),el segon, Vària ll, des del 18 dejuliol de 1936 finsal

17 de setembre de 1936,té 467fulls (934 pàgines): eltercer, Vària ll, des del 18 de setembre
de 1936 fins al 30 de novembre de 1936, té 458fulls (916 pàgines): el quart, Vària IV, des

de l'1 de desembre de 1936finsa l'1 de maig de 1937,té 458fulls (916 pàgines): el cinqué,

Vària V, des del 2 de maig de 1937 finsal 13 de juny de 1947, té 427 fulls (854 pàgines),i el
sisé, Vària VI, des del 16 de juny de 1947 fins al 29 dejuliol de 1959,té 292 fulls més11 fulls

de notes (606 pàgines).

En aquesta edició presentem el primer volum delstres corresponentsa la sèrie Els dietaris

de la Guerra Civil (1936-1939). El primer abasta l'any 1936, el segon,l'any 1937, i eltercer,el
bienni 1938-1939.

La lectura dels Dietaris de Nicolau Primitiu és excepcional tant per a conéixerla seua
formació, la seua vida i la de la seua família, les seues inquietuds i aficions i els seus

pensaments, com per l'època que visqué intensament com a protagonista en el món

industrial, en el móncultural valencià, en el món nacionalista i, específicament, en el món

de la ll República, de la Guerra Civil i del franquisme. En concret, per a complementarla

informació històrica que posseim dels diversos campsi temes quevisquéi cultivà, sobretot
a partir del 1934,i, especialment, en les àrees seguents:
— En el món industrial, on es veu la seua idea modernai innovadora de l'empresarii dels

treballadors, que xocava amb la concepciósociolaboral del moment quetant influí en
l'enfrontamententre els espanyols. Tambécal destacarles patents que inventà enel
terreny de la molineria i per a la seua fàbrica, IMAD, tot acompanyatde molts dibuixos
originals de les peces que creà —els seus Dietaris mostren tambéel seu patimentper

la indústria, la seua preocupació pelstreballadorsi el respecte detotsells per la seua
persona.
— En el món cultural valencià, àmbit en què destaca com a personatge protagonista

i capdavanter durantanys, des de la presidència de Lo Rat Penat, des del Centro de
Cultura Valenciana, des de la presidència de Proa, des de l'editorial Sicània, des d'un
lloc equidistant i aglutinador que fou respectat pertots els bàndols valencianistes:

tots els personatges mésinfluents de l'època apareixen en les seues pàgines amb
activitats i opinions sobreells.

— En el món bibliogràfic valencià,ja que recull i salva molts pergaminsi manuscrits de
la destrucció i aplegala biblioteca privada de temàtica valenciana més important.

Els escrits de Nicolau Primitiu també són excepcionals a l'hora de recrear i viure

la intrahistòria i els sofrimentsi l'estat anímic dels valencians durantla Guerra Civil i el

franquisme. I, en especial, per a conéixerla lluita d'un industrial valencià, amanti patriota de

la seuaculturai terra, en l'intentdereviscolarel sentimentvalencianista, de dotarla llengua

parlada de categoria escrita literària, de fer-la útil per a usar-la en qualsevol àmbit i per a

parlar de qualsevol temàtica en una època en quèel castellà estava ja plenament arrelat

enla vida cultural i de relació social valenciana, que predicà ambl'exemple ja que ell usava

el valencià sempre.Es tracta, en suma,del paradigma d'un valencià culte i conscienciat en
la seuaterra i cultura, malauradamentuna rara avis.

Per què escriuels 'Dietaris'i el seu valor

Nicolau Primitiu escriu sabedor i convençutqueles paraules escrites transcendeixen

sempreel tempsreal en què foren pensades, que van sempre mésenllà de la vida física

de quiles deixà manuscrites, i que es prolonguen com un tornaveu que reverbera en els
quileslligen, com si tornarenla vida que ja no té a qui les posà per escrit, Els fets viscuts,
l'esperit de l'autor queles escriu i la seua pròpia empremta en concebreel móni la vida

ultrapassen el temps,i, amb una menade cabriola, l'absentes fa present i ens parla de
llunyana memòria, ens diu des del paperallò que ens hauria dit en vidasi les circumstàncies
li ho hagueren permés.

En els anys de la Guerra Civil (especialment de l'1 de gener de 1936a l'abril de 1937),
Nicolau Primitiu escriu dia a dia: cada nit posa en net les seuesvivències i sentiments,
ens porta al present un temps de la memòria, no com es fa amb els records, sempre

envoltats perla traició que els tempsi els esdeveniments posteriors produeixen a causa
dela reinterpretació delsfets a la llum de noves dades o per una òptica psicològica nova,
sinóreflectint el minut present en quèestigué redactat, pelfet de serallò que està passant
i no de la seua memòria, sempre traidora. És aquesta raó perla qualels Dietaris de Nicolau
Primitiu serveixen com a documenthistòric, no ja de la memòria personal, finsi tot familiar,
sinó dela història i de la memòria collectives.

Desconeixem la raó explícita perla qualNicolau Primitiu començà a escriure les seues
anomenades Memorias mías el primer de juny de 1916. Té en aqueix moment trenta-nou
anys. No hi ha cap fet excepcional que explique per què començaa escriure: ni en la
seua

vida personal, ni tampoc enels negocis,ni en la política ni en una altra esfera hi ha cap
esdeveniment que done suport a l'inici de les esmentades memòries. Aquest costu
m

d'anotara diari continuà pràcticamentla resta de la seua existència, tot i que els quaderns
inicials —entre 1916 i 1933- no pareixen tenir, ni pel material escripturariutilitzat —tant
el

paperi l'enquadernació, com la utilització quasi sistemàtica delllapis (encara que empra

també la tinta)-, ni perla seua estructura, una perspectiva històrica de continuitat. El
1934

inicia la sèrie anomenada Vària, continuada despréspelDietari, amb canvis significatius
com

l'ús de paper romaní —un papercar- la utilització de la ploma, a més a més, anys
després

relligarà quasitots els volums en pasta valenciana, una enquadernació noble,
la qual cosa
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Ta
ens fa pensar quel'autorté, quan els escriu, una consciència històrica i un desig d'escriure
per deixar-ne constància pera la posteritat, com siel seu testimoni del moment que viu ens
poguera dir alguna cosa queell pensa queés important, com si volguera suplir les notícies
partidistes de la premsa detotsels colorsi de les oficines de propaganda de cada part en
guerra i transmetre'nsla veritat, almenys la seua.

Creiem, però, que hi ha una raóinterna, no històrica enel sentit habitual ques'atribueix
a aquest terme,sinó psicològica. Nicolau Primitiu, l'home, se'ns presenta ensolitud, parlant
amb el paperutilitzat com a confident, però que permet una posterior reflexió perquè

queda perescrit. Enfrontd'allò que es creu habitualment, hi ha una certesa que cada ser

humà arriba a tenir en un momentde la seua vida: que cadascú està a soles amb ell mateix,
que en els moments més importantsde la vida —i en els no tan importants— podem tenir
magnífics companys(pares, dona o home, fills, amics), però en últimainstància les decisions
i els conflictes personals no tenen companys —ni bons,ni roins—,i tots, del mésric al més

pobre, naixem sols, vivim sols i morim sols, sols amb nosaltres mateixos,i ningú, per bo
quesiga, pot omplir aquest buit, que som nosaltres mateixosels qui l'hem d'emplenar. En

conseqúència, un ha de ser el millor amic d'un mateix, perquè un ésl'únic que s'acompanya

al llarg de la seua pròpia vida.

Hi ha un altre fet: el paper permetescriure confidències que no es fan a un altre, perquè
encara que un altre pugallegir-les, no ho fa en el temps mateix del'escriptura com s'escau
en la comunicació oral. L'interlocutor possible és sempre futur, i a un home de naturalesa

tímida, com era Nicolau Primitiu, l'allibera de la dificultat de comunicar cara a cara, de rebre

resposta, perquè, en realitat, de vegadesl'emissor no vol una resposta (no almenys enel

momentqueescriu), sinó una reacció davant dels materials que aporta, de la nova visió
dels fets que hitroba. Qui escriu, potser està buscant-se a ell mateix, aclarir-se ell mateix,i

el paperésel receptori, alhora,el tornaveu.Estracta del diàleg de l'home amb ell mateix.

A més a més, el paper permet també el desdoblamentdeljo cap a forai la possibilitat,
no sols de traure el goig i l'angúnia, sinó també del'anàlisi, perquè situa el jo enfora, en
la possibilitat de ser mirat per qui escriu com si fóra un altre i de veureles accions,els

problemes, els pensamentsdel jo amb la llunyania i la perspectiva que permet mirar-lo
com si hi fóra alié, essent al mateix tempspropi.

També hem de remarcar que Nicolau Primitiu és un testimoni d'excepció tant pel seu

tarannà personal com perla seua situació privilegiada: és un home culte, bon coneixedor
de la història més pròxima i de la més remota, hallegit i reflexionat molt sobre psicologia,
arqueologia, obrerisme, coneix molt bé el móndelvalencianismei les persones del món

de la cultura valenciana,i està en contacte amb investigadors forans.
Això, però, no éstot. A més dela seua saviesa personali dels seus coneixements, Nicolau
Primitiu té un entorn també privilegiat. És un home de negocis que té una empresa moderna,

tant des del punt de vista organitzatiu com tecnològic —ell és inventor,i abansel seu pare—,

queli permet mantenir-se en contacte permanent amb el mónobrer, ambaltres industrialsi

ambels compradorsdels seus productes de maquinària agrícola (mitjans o gran propietaris
de terres). Peraltra banda, els seus germansestan vinculats al món cultural, docenti polític,

fet queli proporciona informació d'altres àmbits socials, el mateix ocorre amb la família de
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la seua dona, molt nombrosai molt diversificada en les seues professionsi aficions. Els seus

fills són menuts quan comença a escriure els Dietaris, però quan esclata la guerra són ja
homesi dones majors d'edat —excepte Empar, la menuda-—,i tenen una participació prou

activa en la vida del seu temps.Per això podem afirmar que el seu dia a dia no eslimita a

l'àmbit del treball —lempresa—, sinó queultrapassa el cercle familiarii laboral, sovint esquifit,
que presideix moltes vides.

Cal afegir que també és savi per la seua edat, ja que en el momentde la redacció del

primerDietari està a punt de complir quaranta anysi quan esclata la guerra en té cinquantanou. La primera ésl'edat de maduresa: la segona, dela serenitat d'un home queja és per

caràcter prou seré i ha tingut una vida plena d'experiències.
En consequència,les fonts de les notícies de Nicolau Primitiu són prou variades en

moments històrics clau com sónels casos de la II República i de la Guerra Civil, per les
intensíssimesi molt actives relacions que manté amb el món dela cultura. Peraixò, sovint els

seus diaris ens aporten notícies molt suggeridores sobre els movimentssocialsi culturals de
cada moment,igualment són importantsels de la postguerra, no sols per aquestes mateixes
raons, sinó també perquè mitjançantla lectura d'aqueixes pàgines podem veure les minses
relacionsalsi del reduit cercle d'elements valencianistes que havien sobreviscut a la brutalitat
de la guerrai a les urpesdela repressió franquista, que havia provocatl'afusellament d'uns(el
seu germàEliseu),l'exili d'altres (el seu germà Emili), o l'empresonament d'amicsi coneguts,
i perquè dels qui queden, la majoria estan en l'ombrai no s'atreveixen a dir ni a ferres. l ell
es presenta com el representanti símbol detots.
La història social de la llengua és una altra raó per què els Dietaris tenen interés.l la
lexicografia, l'arqueologiai l'onomàstica. De fet, Nicolau Primitiu comença a escriure en
castellà amb breus notes sobrefolidore valencià. Alsinicis dels Dietaris, la seua ortografia
és anàrquica, personal, perquèla societat del seu temps no ha dut a terme encara una

regularització ortogràfica ni la llengua s'ensenya a les escoles: segles de persecució
han provocat sentiments d'autoodi dels valencians enversla seua llengua, que pateix

un menyspreu sociològic important. Les referències lingúístiques a l'actitud dels seus

contemporanis, i finsi tot les seues aptituds, són objecte d'observacions, com ho és també

l'ús d'una paraula o altra. En aquestsentit, hem de destacarel paper especialmentrellevant

de Nicolau Primitiu en l'aprovació de les Normesortogràfiques deCastelló, no tant com a

impulsor de la normativa —que no era totalmentdel seu grat-, sinó per les gestions que

féu en el Centro de Cultura Valencianai, sobretot, en Lo Rat Penat perquè ambduesentitats
s'adheriren a l'acord del 1932.

Els 'Dietaris de la Guerra Civil, 1936-1939'

Ja hem comentatque l'autor començaa escriure el 1916, però quela seua escriptura no

té regularitat, no hi ha una escriptura diària. Són els succeits revolucionaris del 1934, que

agreujarenel clima social que esviu al país, els que pensem queel determinena escriure

amb una certa continuitat. La part corresponent a la Guerra Civil ocupa quasila meitat de

les pàgines de Vària i de Dietari: és el moment més continuati intens dela seuadietarística.
En la postguerra, però, a mesura que avancenels anys,i a Causa delfranquisme, es fa menys
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regularl'escriptura diària: minva el queescriu, disminueix la part referida a relatar les seues
activitats i cobra més importància la part referida a reflexionshistòriques, toponímiques o
d'altres tipus. De fet, els últims anys dels Dietaris coincideixen ambla creació del'editorial
Sicània (1954), amb la direcció del Centro de Cultura Valenciana (1956) i amb la segona

presidència de Lo Rat Penat(1958). Aquesta acumulació detreball extraordinari, afegital
fet que té més de huitanta anys, fan que deixe d'escriure el 1959 i només es conservenles

notes preses, cada volta més espaiades,fins a arribar a les últimes del 1965, que només
indiquen emalalts per consignar el declivi de la seuasalut.
Els Dietaris estan escrits tot seguit, sense esmenes posteriors de cap tipus. Únicament

manquenalgunsfulls que Nicolau Primitiu mateix eliminà molt acuradamenti dels quals

no es possible conéixerel contingut: tampoc se sap en quin momentdecidí llevar-los del
corpusdel'escrit, sempre per no comprometre algun familiar o amic.Si algunavolta hi ha

algunacorrecció, aquesta es produeix en el mateix acte d'escriptura mitjançant unaratlla
damunt del text que voleliminar. En la primera època —en Memoràndum-, l'autorescriu

molt sovint dempeus, i després aprofitantretalls de temps —en Vària i en Dietari-, perla
qual cosa presenta unalletra moltirregular, difícil de llegir, i hi ha un desigual nombre de

línies per cada pàginaescrita. De fet, portava al damuntelsfulls corresponents al quadern
que estavaescrivint. Així, durant la Guerra Civil té por que descobreixenels papersrelatius
al diari que està escrivint, perquè és plenamentconscientdelrisc que corresili'ls troben,

temor que confessa en diverses ocasions.

Els Dietaris de la Guerra Civil són, al nostre parer, els més importantsi els més ben escrits
perNicolau Primitiu: i això és així pel tema, perl'època, per la dedicació i per la cura de
l'autor. De fet, en els d'aquesta època hi esmerça més temps cada dia que en els de la
resta de períodes, en què està aqueferat, i tot això esreflecteix en una millor llengua, en
un estil més acurati en una major riquesa de matisosi situacions. Finsi tot ens atrevim a

afirmar que no hem trobatcapdietari, ni en castellà ni en valencià, a l'altura dels de Nicolau

Primitiu: pel contingut, pelto, perla proximitat de l'escriptura amb la notícia, perl'esperit
neutral que traspua,perla seua personalitat i, ésclar, perl'esperit valencianista i pel model

de llengua emprat.
La importància dels Dietaris de Nicolau Primitiu, repetim, es basa en la seuavisió històrica
d'allò que relata. Ens diu si el que conta ho havist ell o si, per contra, és informació d'un
altre, per la qual cosa hi trobem detant en tantreflectida la mateixa notícia més d'una

vegada:tant és així que en ocasions podem comprovar com els fets es deformem com

més allunyat està dels esdevenimentsocorregutsquielsrelata. Aquesta proximitata la font

dels fets proporcionaal contingutdels Dietaris un grau de veracitat de gran importància
com a fonthistòrica.
Nicolau Primitiu no sols recull quina ésla font d'on brollen les notícies que narra, la
majoria pròpies o viscudes per un altre queli ho contaa ell personalment, sinó que també

són molt interessants les seus observacions sobre la ubicació de qui ha viscutels fets.
Així, per exemple, la crema de la cúria valentina en els primers dies de la guerra queda
reflectida mitjançantel seu propitestimonii eld'altres:l'hora en què es produí, important
per a determinar que no hi haguéun únic assalt, i on estava qui va veureels fets, perquè
la posició de l'espectadorés prou important per valorar-neels testimonis atés que l'angle
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de visió provocatperla ubicació sempre condicionala narració la interpretació delsfets.

Nicolau Primitiu no solsreflecteix elsfets, sinó que al mateix temps contrasta si els mitjans
de comunicació(els periòdics o la ràdio) recullen allò que escriu, i així arriba a anotar que
ea Favareta han crematl'església (..J. Els periòdics continuen sense dir resa (30-2-1936).

Defet, les notícies de la premsai la ràdio de la zona republicana són contrastades amb
les de les emissores de la zona sublevada, que escolta d'amagattoti saberel perill que

suposava en aquell moment,i contrasta les d'ambdues zones ambla realitat que l'envolta
i les notícies queli arriben per qualsevol altre conducte, sempre amb indicació dela font,
ambl'ull crític que el caracteritza.

Però, a més,els seus Dietaris, en especial els dels anys 1936-1939, on tenia més temps,

necessitat i sensibilitat per a escriure, es poden considerar una de les primeres obresliteràries
escrites en valencià modern ja que tenen unalt valorliterarii lingúístic, a l'altura de les de
Llorenç Soldevila o de Joan Fuster. Hi trobem un estil de prosa àgil i eficaçmentcolpidora,
unaestructuraclarai sistemàtica deltext i un lèxicric i precís, tant en la part narrativa, Com en

la descriptiva o en els diàlegs. També hi descobrim, com en tot bon dietari, la quotidianitat,
la petita història personal que, de passada,reflecteix molts dels fets collectiusi les vivències
dela seua colectivitat, poada del seu testimoni personali dela lectura diària d'una premsa
àmplia i variada que arreplegatots els colors del moment,el seu pensamentpolític, social
i lingúístic que, com si es tractara d'un espill, ens fa indagar en els nostres pensamentsi

recordarla vida que enscontarenels nostres paresi avis, contemporanis de la seua època.
lés quela dietarística aporta a la historiografia molt sovint aqueixa visió de la quotidianitat

que la historia general deixa a banda per no conéixer-la o per no interessar-li.
Desprésde tot el que hem vist,i a la vista de la lectura dels Dietaris de Nicolau Primitiu
del període de la Guerra Civil, establim, a mode de resum,les seguents consideracions:

a) Nicolau Primitiu escrigué en molts períodesels Dietaris durantla nit del mateix dia
que narra —en especial duranttot el 1936 i part del1937, 1938 i 1939-, fet que els

dónaun insuperable valorhistòric i constitueixen un complementexcepcional a

allò que coneixem de la Guerra Civil. Encara més: quan escriu una notícia d'un altre

i observa, dies després, que era incorrecta o incompleta,la rectifica o l'amplia en
pàgines posteriors.

b) Els Dietaris de Nicolau Primitiu són una font molt important pera estudiar, no solsel
seu modeldellengua,sinó el valencià d'una època amb escassaliteratura i premsa.

nombroseslectures.Tot dins de la ploma creativa del nostre autor, molt aficionat
a usar neologismes perderivació a partir de paraules pròpiesi a rescatar lexemes

arcaics. Pertot açò,l'estudi del seu modeldellengua serà una deles tasques pendents
que ens haurem de marcar.
c) Durantla Guerra Civil i la postguerra, Nicolau Primitiu no fou molestat maiper ningú,

sinó respectatpertots.Si es mantingué al capdavant de l'empresa sense problemes,
fou perquèels seustreballadors el tenien en prou estimai era un homejusti honrat,
protector dels treballadors i un empresari modèlic que volia el bé detotsells.
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deles

És un valencià variat,escrit a partir de les regles de les Normesde Castelló però amb
molts vocables recuperats de textos clàssics o recreats per l'autor a partir de les seues

d) Durantels anys del conflicte bèl-lic dugué a terme una tasca molt importantpertal
de guardar la història: d'una banda escrigué els dietaris que ara donem a conéixer,
i d'altra, arreplegà pergamins i altres documents dels femersi de les fàbriques de

paper.

e) La Guerra Civil trencà el reviscolamentde la nostra identitat cultural, però no els

somnis de Nicolau Primitiu, que continuà treballant silenciosament seguintel seu
lema de etreballar, persistir, esperar, i posteriorment formà una gran biblioteca,

fundà unaeditorial i tornà a ocupar càrrecs de responsabilitat en Lo Rat Penati en el

Centro de Cultura Valenciana. Per això podem afirmar que la seua figura, junt amb
la d'altres valencianistes com Carles Salvador, es convertí en una sòlida baula en la
recuperació dela llengua i de la personalitat valencianes durant la postguerra.

f)

Els Dietaris de Nicolau Primitiu sobre la Guerra Civil tenen un gran valor pellloc que
l'autor hi ocupa, d'espectador(i patidor, com qualsevolciutadà) excepcional pel fet
de ser un empresari, un home endinsat molt activament en el móncultural del seu
temps, i també perles seuesrelacions personalsi excepcionals en l'àmbit familiar i
pel seu lloc en el món de la cultura valenciana.

g) Els Dietaris mostren l'evolució personalde Nicolau Primitiu: com passa de simpatitzar
amb la República a avorrir-la, especialment els seus polítics, perquè, d'una banda,

han incitat les massesi els extremismespartidistes que posteriorment atacaran sense

trellat l'Església catòlica i el xicotet industrial i propietarii balafiaran lesil.lusions
que portà la República: i, peraltra, perquè s'han deixat dominar perells. També s'hi

pot observar com s'adonà ben enjorn queelfranquisme era una altra ideologia

extremista tan roina com la comunista o l'anarquista, ja que totes atempten contra

la democràcia,la llibertati l'esperit del poble,i contra el desenvolupamentculturali
nacional delPaís Valencià, que no podia esperarcap solució ni amb els uns ni ambels

altres. l mostra la seua ràbia contingudai la seua tristesa amb paraules com aquestes:

eHan portat les coses de tal modo que a Espanya no hi roman lloc més que per a

marxisteso feixistes: i per als qui pensen com jo, no:ns queda remei, no tenim opciól

(19-7-1936).

h) D'acord amb totaixò, l'aportació de Nicolau Primitiu a la història de la Guerra Civil

és l'aportació de la quotidianitat a la historiografia, del conflicte bèl-lic viscut pels
ciutadans al mateix temps que perell mateix, i per les seuesrelacions personals. Í
és que el nostre prohom està en unes condicions immillorables per a contrastar els
fets i per a tenir dels esdeveniments la perspectiva històrica que reflecteixen. Dels

molts dietaris que hem llegit, pensem que no se'n pot compararcap a aquest perla

riquesai la minuciositat de les aportacions, pel verismei l'objectivitat, i per la llengua

en què està escrita, el valencià d'un home nascuta finals del segle xix, format en
castellà però amb una ferma voluntatde dignificar la seua llengua, conscient com
era queestractava d'un elementindestriable dela personalitat del seu poblei, per

tant, imprescindible per al seu projecte de reconstrucció nacionalvalenciana.

2

Criteris de l'edició
Els criteris emprats en l'edició d'aquests dietaris han estat els seguents: un respecte

escrupolósal text tot mantenint, pertant, les peculiaritats morfològiques,lèxiquesi
sintàctiques empradesper Nicolau Primitiu, que no eren poques, però que reflecteixenla

seua forma d'entendrela llengua en cadascuna de les èpoques, tot i que, en general, era
bastant respectuós amb les Normes de Castelló del 1932.
La nostra intervenció ha consistit, bàsicament, en transcriure els textos manuscrits dels
Dietaris i, a més, anotartots aquells personatgesi circumstàncies que ens han semblat

necessaris per a una millor comprensió deltext i del context en el quales produeixen,i
així ajudara interpretarla informació implícita existent. A més a més, hem desplegat entre

claudàtors els noms o els cognoms dels nombrosospersonatges que apareixen en el text
i els de les abundants organitzacions, entitats i partits polítics.
D'altra banda, hem regularitzat l'accentuació, l'ús de les majúsculesi els signes de
puntuació,així com l'ús de les cometesi cursivesen lesreferènciesa llibresi a articles, tot
d'acord amb elscriteris actuals, pertaldefacilitarla lectura deltext, també hem desplegat
les abreviaturesexistents.
També hem substituit l'apòstrof pel puntvolat en les amalgamesi hem tallat el mot per

un lloc o altre depenent que la vocal del mot seguentera àtona (que'xque.l: va'l capsva-l
Cap) o tònica(entrelllsxentrells), d'acord amb el costum actual: d'altra banda, hem conservat
els barbarismes que en ocasions emprava.

No cal dir quela finalitat última de tot plegat ha sigut que el lector poguera gaudir en
tota la puresa, formal i semàntica, dela rica llengua del nostre autor.

Pel quefa al contingut, hem considerat convenientalleugerir el text en dos aspectes: hem
eliminatels apunts de comptabilitat, de despesesi d'ingressosfamiliars, que habitualment
apareixien a l'inici de cada nou dia, i hem suprimit la numeració en romans que encapçalava

Cada capítol perquè pensàvem queera superflu, ja que la data del dia bastava pera indicar
l'inici dels capítols.
Finalment, només volem afegir que, seguintles indicacions de la família, hem eliminat

algun fragment —mínim- dels textosoriginals i hem substituit el nom d'algun personatge

per unesinicials.

L'edició dels Dietaris de la Guerra Civil de Nicolau Primitiu s'ha dut a terme a partir del

treball inicial de transcripció deltext i de les notesrealitzat per Rosa Gómez Casaf i Emili
Casanova,els qualsrealitzaren la seua tasca becats perla Biblioteca Valenciana.

Així mateix, el resultatfinal s'ha vist afavorit pels consellsi les orientacions de Primitiu

Gómez Senent, Carme Gómez-Senent Martínezi Pilar Gómez Casaf,i per l'experta revisió

d'Albert delToro.A totsells els volem manifestar la nostra gratitud.
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Divendres, 4 de gener de 1936

Es
100,00

Màquina d'escriure Finit

70,70

Llibres catalans
Propina

1,30

Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana

5,00
11,00

Un llibre per a Doménec (Gómez)

2,00

A la portera de Proa
EEES

La gents'ha tornatfolla en estos dies de Reis. A casa, ma muller, xiques i xics, van de cap

comprant-se cosesper a deixar-se-hu mútuament.

Animaciópels carrers,als baçars,a lesllibreries. La gent s'ha donatara perregalarllibres
a xiquets i grandets.

Dilluns, 7 de gener de 1936
LE
Hui fa cent anys que va nàixerel poeta renaixentiste TeodorLlorente (Olivares).'

—b—
En el Rat Penat, gran animació. Obertura del curs: macers, banda municipal, autoritat.
Saló ple. Presideix la regina d'enguany. L'alcalde és a Madrit i actua Barrera.
Sanmartín media a l'eixir:
—Està vist queel Rat Penat sompli encara que hi haja una espardenyapresidint."
1

Teodorllorentei Olivares (València, 1836-1911). Poeta,periodista i polític conservador. Fundadori director

del periòdic Las Provinciasi de la societat Lo Rat Penat, des d'on validerar el moviment de la Renaixença
valenciana.

l'any 1935 va ser Regina delJocsFlorals na Conxeta Colomeri Selva.
3 l'alcalde era en aquell moment ManuelGisbert Rico (València, 1877-1942), qui va exercir el càrrec des
del 1934 fins a les eleccions del febrer de 1936.
4 Ricard Sanmartín Bargues (València, 1889-1974). Argenter, poeta i fundadordela revista Pensati fet
2

(1912-1972).
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— Ec —

Al Centre de Cultura Valenciana, obertura de cursel dijous 9, presa de possessió d'en

Carles Salvador,Li responcjo.
Ha hagutjunta per a acordar-ho en definitiva.

El canonge SanchisSiveradegà, caduca ja quelcom.Li ha pegat perdir quelLlibre del

Repartiment de Jaume Í no aprofita pera res i que cal queli facen uns índexs. Quina falta

farien els índexsi elllibre no aprofitara per a res2

:

Unesvoltes diu quel'hallegit tot, altres diu que n'hi han cosesillegibles: atres que és

necessari estar bon alarbiste pera interpretar-loi ell no ho és. Lo dit: caducaja.
El Centre de Cultura farà pocs miracles sots la seua presidència.
Dijous, 9 de gener de 1936
— q —

Hac anat a la missa que pels seus difunts celebra el Centre de Cultura Valenciana a la
capella del Sent Grial, tot els anys a l'obertura del curs.
Érem Sigúenza/ Cortinaf i el canonge (Josep Sanchis Sivera): jo, per casualitat.

ST US
al qual he contestat.

Segons la meua muller, érem en total 43 i a darrera hora n'han entrat dos més.
Lo queinteressen les coses dela cultura valencianal

d ades

Dissabte, 11 de gener de 1936

soldar ta ES le

Al saló de baix del Consulat de Mar,a la Llotja, l'estatge social del Centre de Cultura, ha
tengutlloc l'obertura delcursoficial 1935-36, llegintel discurs d'ingrés en Carles Salvador,

Vista la poca unanimitatdecriteri que hi ha respectea l'homenatge a TeodorLlorente,

valenciana, del'any 1951, emprada enels cursos de llengua de Lo Rat Penat,
6 Josep Sanchis Sivera (València, 1867-1937). Eclesiàstic, historiador, acadèmic de SantCarlesi
autor

de més d'un centenard'obres.Va ser canongede la seu de Valènciai director degà del Centro de Cultura
Valenciana.
7.
8.
9

Manuel Sigúenza Alonso (València, 1879-1964). Pintori secretari de l'Acadèmia de Sant Carles.
Josep Maria Manuel Cortina i Pérez (València, 1865-1950). Arquitecte municipal de València.

Els dos discursos van ser publicats sotael títol Questions de llenguatge. Discurs de Carles Salvador,

contestació

de Nicolau Primitiu Gómez Serranoen la recepció del primerel dia 9 de gener de 1936.
10 Miquel Duran Tortajada (València, 1883-1947). Escriptor i fundadorde la revista La Repúblic
a de les
Lletres (1934). També conegut com Miquel Duran de València.
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al

S Carles Salvador i Gimeno (València, 1893-1955). Mestre, poeta i gramàtic. Impulsor i divulgador de
les Normesde Castelló mitjançantcursosi la publicació de diverses obres didàctiques com la Gramàtic
a

mà

que havia de celebrar-se demà, he optat per suspendrel'acte am l'aquiescència de Miquel
Duran P i la indiferència dels demés,

El president de Lo Rat Penatno pareixia molt propicia traure la Senyera." No hi ha que

abusar massa i no deu traure" així com així. Com si el centenari de Llorente, renaixentiste

descollat, presidentefectiu i honorari de Lo Rat Penat, propulsori fundadordel mateix, no
fóra motiu més quesuficientl Després, per qualsevol cosa,la passejaran pels carrers assoles,

portada pel conserge.

Els demés tampoc sentien caliu. El mateix Duran, promotor, creia que no calia l'acte,

també no s'haviencirculat els convits,ni anit acudiren a Proa" (Rafaell Gayano'" —que havia

de treballarl'assistència del Micalet—" i altres, ni el representant de Lo Rat Penat.
Així que hevisitat al president de la Diputació, Enric Duran" i (a la) comissió de festes

de l'Ajuntamentper a llevarl'orde, percert, que la comissió de festes hu estava preparant

tot per a demà,ja, Banda Municipal enclosa.

Dimats, 14 de gener de 1936

El dumenge vàrem passarel dia a Massarrojos prenintelsol. Fea un dia primaveral, quasi
d'estiu, impropi d'aquest temps.
Anit me varen telefonar de Las Provincias preguntant-me si havíem renunciat a

l'homenatge a TeodorLlorente o solament aplaçat.

Dimecres, 15 de gener de 1936

Al carrer de la Maravilla, é de València-ciutat, s'estan enderrocantles cases7 i 9, que
pertanyguerenals Monfortes, queallí tinguerenla llur fàbrica defilaturai allí ferenla llur
fortuna elsllurs avant passats.

L'arquitecte, en Salvador Pasqual (Gimeno)(àlias Pasqualito), és amic del meu gendre

Víctor" i li va dir que apareixien les muralles àrabs.

Hac anat aquest matí am els dos arquitectes.És la casa on elsegle xv (1373) el Consell de
la Ciutat va fundar unes escoles de gramàtica,el qual fet commemora una làpida en marbre
blanc que hiha a la frontera, posadaperla Universitat en 1902, celebrantelIV centenari de

la seua fundació (el de la Universitat).

Es refereix a Josep Monmeneu Gómez(València, 1886-1941), poeta fabricant de caramels, qui va ser
11
presidentde Lo Rat Penat entre 1935i 1936i, posteriorment, entre 1939i 1941.

12

Proa, societat valencianista de caràcterepatriòtic i culturals creada a l'abril de 1935. impulsada per

Gaetà Hugueti presidida per Nicolau Primitiu, tenia com a finalitat coordinarles activitatsi iniciatives dutes
a terme en el camp del valencianisme.
13 —Rafael Gayano Lluch (València, 1890-1954). Autor de més de cent pecesteatrals i de diverses obres
relacionades amb elfolhlore valencià.
14 La Societat Coral el Micalet va ser fundada a València el 1905 i en aquell momenttenia la seu al Palau
de Parcent,al carrer de Joan deVilarrasa.
15 Enric Durani Tortajada (València, 1895-1967).Escriptori regidor de l'Ajuntamentde València durantla

Segona República.

Es traducció, castellanitzant i macarrònica, del carrer de la Mare Vella (districte municipal 1).
17 Es tracta de Víctor Bueso Bellot, arquitecte, fill de José Bueso i d'Anita Bellot. El 17 de gener de 1935 es
va Casar ambla filla de Nicolau Primitiu, Maria del Roser.
16
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En les cases 7 i 9, que estan enderrocantja, no hi roman nenguntroç de muralla, és a les
cases 5 i 11 que:s continua conservant-se sengles torres en cada una:fetes de calç-i-cants
i conservadesfinselpis primer, estant lo demés posteriori postíç.

Havem quedat en que mediranla distància deles torres i tamany de les mateixesi que,
Si fan alguna excavació, veuran si a l'entremig n'hi havia algunaaltra.
Les cases7 i 9, a pesar de la làpida, no són ni molt menysles del segle xv on fundaren les
escoles de gramàtica. Jo suponcque, a lo més,seran del segle xvi(final). M'incline, emperò,
a creure queseran del segle xix, ja bastantentrat. Les cases dels llats, pareix que són d'una
època pareguda (sinó són de la mateixa), i fetes al mateix tempsi pel mateix, potser pels
mateixos Monfortesfilaners.
Les casesdels Estudis,si no-s feren aposta, degueren ser-ho molt poc abans,tal volta per
ésser adossades als murs. No obstant, no és molt seguraçò, car estaven muralles endins.
A la part d'enfora de les muralles hi han encara unespelleries i un llavaner públic que

escorreràal vall Menor, queésallí junt.
Dijous, 16 de gener de 1936

— a —

Ahir vaig anar a una junta general dela Societat Valenciana del Turisme. 8 El secretari,
(Antonio) Roio i Ample, queésl'ànimade la societati el seu fundador,al veure'm s'extranya
i em diu de bones a primeres que no assistix nengú:ell fa la candidatura,l'acta,la junta,
etca,etca. S'alegra de veure'm i diu que si haguera anat ben tost, m'haguera enclòs en la
candidatura, així, pera l'any vinent.
Ve en això Jordi de Montesa (Robert J. Zaragosà),
2 qui es veu té g gran predicament
g
—Col-laborador assidu dela revista, va tots els dies-, al qui en Roio li diu que epresidirà la
sessió:.

Parlem del poc amorquees té ad aquestes cosesni altres que són pera incrementar la
cultura, i del poc cas que-ls hòmensadinerats fan de tot açò. La llur ignorància supinaels
impedix comprendre que sens aquestes cosesno hi ha base peral desenvolupament de
la riquesa que ells manegen, acumulen, usufructuen i disfruten.
La sessió és convocada persegonaa les 5, i són mesdelessis de la vesprada quan se'n

anem, deixant que Roio i Amplefaça l'acta com vulla de la sessió que presidirà Zaragosà
i (a la qual) assistiré jo i altres. El Roio me diusi tindré inconvenienten que figure com a

proposant de ques demanea l'Ajuntament que amplieel local.

18. Societat Valenciana de Fomentdel Turisme.Entitat constituida el 1919 a la ciutat de València amb
l'objectiu de defensar i promoureels interessosturístics: publicà la revista Valencia atracción (1926-1936i
1945i s.. La seu dela societat estavaals locals de l'Ajuntamentde València.
19 Robert J. Zaragozà, presidentde l'Agrupació Valencianista de Dreta (1933).
30

bla ——n—lt—éla a da aa

(dibuix, pàg.336)
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336. Vària I

sl
D'allí me'n vaig anara la llibreria de Huici a veure les novetats publicades.2
Després,a la inauguració dela l Exposició de DibuixosInfantils que:s fa a Espanya, segons

els seus organisadors.

Bayarri parla, no caldria menys." Aquesta nit dóna una conferència a l'Ateneu Mercantil
a prop de TeodorLlorente. Llàstima que siga un esperit tan anarquiste a pesar d'ésser tan
de dreta: catòlic, apostòlic, romà i revolucionaria la seua manera.
—(—

Vaig passar d'allí a la Escola d'Artesans perassistir a una junta general: donació de
comptesi elecció de nouscàrrecs.

Un senyor Martínez s'alça a defendre-la. Hi ha reelecció dels quitreballen i renovació

dels qui no s'acosten. S'aprova per unanimitat.

Acíassistixen més quealturisme. Seríem deu o dotze.
El president Navarrotreballa com unforçati encara posa diners damunt. Joies d'aquesta

mena, desgraciadament no abunden. Es proposa un homenatge i dos banquets,l'altre és
per a un senyor Canyiçares, qui tamé treballa alamon.
El president, en un discurs de gràcies, diu que m'ha aludit.Jo estic peix. No estic tret

encara en les maneres d'aquesta gent.

a qai

Hui de matí he eixit en l'aut i am Pere.2
Hem segut a Massalavés i a Montortal senstrobarals parroquians que cercàvem.
Progrés Garcia: Carlet. És un forner que ha trobat la manera de tancarel forn coguent.

(dibuix, pàg. 339b)
Va comprar una emanguilla, de ecarruatges que fóra mésllarga quela eixida delforat

a. Per la canal, i quan aquesta és ben calenta, es pot tancarla porta sens que s'apague la

flama ni retorne pel cremador.

L'excés de vaporse n'ix pera.Si la canal no és ben calenta,la flama s'apaga o surtpel
cremador: pel contrari, la porta pot romandre tancada tot quan esvullgasila canal és
roja.
20

—Huici. Propietari d'unallibreria ubicada a la plaça de Castelar, hui de l'Ajuntament, que conservavael

22

Es refereix a Pedro Lizondo Arcusa.Treballava Com a carreter en l'empresa de Nicolau Primitiu, qui, més

rètol de aLlibreria Maraguats.
21. Josep Maria Bayarri Hurtado (València, 1886-1970). Escriptor, escultori actiu valencianista, que va
mantenir una bona amistat amb Nicolau Primitiu.

avant,el va fer el seu xoferfins que esjubilà.

32
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Ad Alzira he estat a l'arxiu en companyia de Pelufo.£ Havem parlat dela revista Xúcari

de la col-laboració.Li he dit queli estic preparant uns treballs.
ee

Després de dinar ad Alzira, hem anat a Sueca a visitar a mon cosí Pere Joan Serrano.El

Dl ds dr rr

— O—

trobe molt greui serà miracle que n'ixca, d'aquesta.

Veig a Marià Serrano i parlem delteatre valencià i de la seua decadència.£
Jo crec que sobra morralla i manca bona producció.Els autors teatrals miren massael

negocii poc la depuració delteatrei la atracció del públic perlo bo i lo sa,i no lo groller.

Tamé havem celebrat el primer aniversari del casament de mafilla Xari.7
Dimarts, 21 de gener de 1936
—q—

El meusecretari a lo Rat Penat,en (Francesc) Garcia Gascon, metelefonai diu que demà,
a lesset, hi ha reunió, com totesles setmanes, a casal doctor Calatayut Vayà,£ on llegirà en
Monmeneuelseu discursals JocsFlorals d'Elig: tamé-ns diu que:m preparen una sorpresa,
puix volen que-ls done una conferència sobre les coses quejo sé.
Les reunionsde Calataiut Vayà deuen ésser de lo més cavernícola, usantla paraula de
moda.
No sé quèfer. Sentiria que-m cregueren dela llur colla dretista. És una dolor que u no

siga tan lliure com creu.Els prejuins ens encadenen.
23

24

Vicent Pelufo Cort (1868-1936). Prevere i encarregat del'Arxiu Municipal d'Alzira.

25

Pere Joan Serrano (1871-1936) havia sigut presidentdela Diputació de València.
Marià Serrano Biguer(1870-1936).Autorteatral. Cosí germà de Nicolau Primitiu.

26

Es tracta, respectivament, de María Antonia Ibàhez Alonso, sogra de Nicolau Primitiu: María Antonia

27

Es tracta dela filla de Nicolau Primitiu, Maria del Roser, a qui anomenavenXari, que va nàixerel 6 de

28.

Josep Calatayud Bayà (València, 1903-1978). Metge militar i escriptor, va obtenir diversos premisliteraris

SenentIbàfiez (1893-1977), casada ambell el 6 d'abril de 1911, i dela filla de tots dos, Antònia Gómez Senent,
coneguda pertots com Toni.

juliol de 1915.

com la Flor Natural el 1942. Fou president de Lo Rat Penat entre 1942 i 1948.

34

—-

Divendres, 17 de gener de 1936. SentAntoni
En casa s'han celebrat els onomàstics o sants de les Antònies: Mariantònia, ma sogra:
Tonica o Toneta-Caietana, ma muller, i Toni o Toneta-Francesca, mafilla.

dl ll dte

Aquesta mena deteatre ha fracassat, els darrers empresaris han perdutels nyítols. Deu
assajar-se el teatre depurat.

sie:
Hi ha dies que m'acora un gran sentiment en veure la immensa tasca que u deuria de

fer i el poc temps de què u disposa. Tan curta queésla vidal
Sensvoler, com quidiu, estic embolicat en moltes coses, quan no deuria fer-ne més que
unai xiqueta pera fer quelcom útil i, no obstant, no ésfàcil deslligar-se de compromisosi
del moviment adquirit.

U es proposa no seguir més que un camí, mes,al mirar,a l'investigar, troba horisonts

i sendes pertot arreu queésllàstima no seguir, que l'atrauen com si foren miralls, quel
desvien i que, encara que:s repenseu i reconega quel'allunyen del camí principal, li fan
perdre temps.
I després, la immensa majoria delseu treball és, a la fi, perdut, carla ilació de la seua labor
se l'amporta ab ell al sepulcre sens que no nengú s'aprofite.
Si almenys algú continuara la tasca al punt on u se la deixarà...

És una dolor...
Dimecres, 22 de gener de 1936. Sent Vicent de la Roqueta
— a —

4A Sent Vicent de la Roda
creix el dia un hora
l'està núvol.
—b—

He rebut un telegrama participant-me que mon cosí Pere Joan Serranohafallit.
Dijous, 23 de gener de 1936
En l'aut i Pere (Lizondol, hem anat a Sueca,al sotarrar de Pere Joan, mon germà Pacoi
sa mullerX la meuai jo.
Poquesvoltes es veuen sotarrars tan unànimsi sentits com aquest.

En arribar a la casa mortuòria no:s podia passar de tant gent. La planta baixa era plena

de donesresant. A una sala a l'esquerra hi romaniael difunt, pàlid, molt pàlid, desfigurantse per moments.

Difícilment passem tro al fons. Les dones romanen, nosaltres pugem al pis. També no:s
pot passar. Tot hòmens, però.
El canonge,Dr. RafelTarín, en posar-se a resarelrosari, sent una congoixa que no.deixa

parlar.

A les onze es forma la comitiva. La primera presidència l'ocupen autoritats: Diputació,
ajuntaments de València i Suecai altres personalitats, després, la família, segueix la gent,
quasi tota Sueca.
29

—Estracta d'Emilia Borgonón García, la primera dona de Paco.
86

A l'eixir de Sueca es despedix el dol. Les autoritats se'n van. Plou. La major part de la gent
segueix fins al cementeri.
Aquíes destapa l'ataúti en Tarín pronuncia un emocional panegíric. Després desfilen
tots donantvolta a l'ataút.
No maihevist plorar tants hòmens, silenciosament. Era molt estimati es fea de voler
alamon.El seu amic Aparici Albinyanasolia dir d'ell que tenia una epeligrosa afabilidado que
fea desarmar als seus enemics polítics.2
Desprésl'han portat a inhumar-lo a la caseta 1.468.
Pedro JohanneSerranolllustrissimo Viro SucronensePatria Dolens.
ST.T.L.
Sic transit gloria mundi.s

Tenia 64 anys.Era sis anys major quejo.
Dimarts, 28 de gener de 1936
— qQ —

El dissabte tinguérem sessió o consell a Proa. L'assumpte de mésimportància,a part de
la Setmana Cultural, fon una proposta de foment dela música valenciana ab edició d'obres
quefinanciaran —encara que modestament- en Huguet" i Reig.2

— b—
Ahir vaig anara Alzira a visitar a (Francesc) Montagut(Copovil —parroquià moliner-, qui
pareixia ésser un poc molest am nosaltres.

El rest del dia me'l vaig passara l'arxiu completantnotes del patró de riquea del segle
xVí, tom I.
Quan vaig tornara València, aní al Centre de Cultura fins hora de sopar.
Al Centre vaig ésser rònec com un ostra.
— € —

El dissabte mevatelefonar el Dr. Calatayud Vayà convidant-me a les seuesreunions

dimecrinesdelesseti mitja del capvespre. Me diu quedissertaràel P. Alventosa sus unes
excavacions de Bruxes(Brujas), sinó recorde mal.

No sési la insistència en que vaja obedirà a ganes de tindre'm entre ells o a poder dir

que també vanpersones d'esquerra, car peran ells jo sóc d'esquerra —radical-socialiste,
sinó recorde mal.

30 José Aparicio Albifiana (l'Alcúdia de Crespins, 1880-València, 1950). Periodista i escriptor, dirigent del
Partido Republicano Radical.
31.
Gaetà Huguet Segarra (Castelló de la Plana, 1882-1959).Polític, escriptor, impulsor de Proa i fundador
d'Esquerra Valenciana.

32

Joaquim Reig Rodríguez (València, 1896-Madrid, 1989). Advocat, polític i financer. Regidor de l'Ajuntament

de València perla Unió Valencianista. Fundador del setmanari El Camí.

36

Vaig prometer anar-hi i hauré de donar-los alguna conferència per a què vegen queni
tinc cap inconvenientd'anar-hi a cap lloc, molt menystractant-se de cosesculturals.

eL
M'han arrancat una dent, ja no-m romanen mésquetresi res més de propri, com no

siga la dentadura postiça, car l'he pagada, com diguél'altre.
Quan dolen els darrersi

A pesar del'eextracción sin dolor, he passat unes hores pesades.
a at
Pàtria: (Augusta, antiga, aimadajSitanal

PASI
Estic pensant en crear una agrupació nacionalista limitada a uns quants pera treballar
perla reintegració i independència del País Valencià, no per a què romangaisolada, sinó
per a què:s puga confederarlliurement o federar, si els catalansi mallorquins són raonables,
per a formar una supernació.
Nosaltres devem ensenyar al poble: nosaltres devem constituir un ànima nacional ab un
ideal, nosaltres devem formar els ciutadans futurs, els qui portaran la independència.
Devem estudiar totes les causes del nostre passat fracàs i per què caiguérem sots
l'esclavatge castellaniste que tan repoc ha aprofitat a la mateixa Castella, com no siga la
mésfacilitat amb què ocupa porteries i càrrecs burocràtics, especialment guvernatius:
policia, guàrdia civil, municipal, etca.
Estudiades aquestes causes, devem ajustar la nostra conductai acció a esquivar-losal
futur i educar al poble consonantment.
Devem crear cossos de catequistes, d'estolaris o esploradors, de mestres, de

propagandistes,i un servei de policia que-ns permeta introduir-nosi formar cèl.lules a tot
arreu per a apoderar-nos-en,allí on calga, de la direcció sens assumir la responsabilitat
directa per a l'associació.
Pasi
Deu ésserelcrit de guerra.
Divendres, 31 de gener de 1936
— a —

El dimecresperla nit vaig anara casa del Dr. Calatayud Vayà en complimentdela paraula

donada.

Hi havia prou reunió: Jordi de Montesa (Robert J. Zaragozàl, Giménez Fayosi Monmeneu,
el poeta Alcon," persones semiconegudesi altres que no acaba u de conéixer-les.
33 José María Giménez Fayos(València, 1886-1974). Historiador i publicista. Va ser presidentinterí de Lo
Rat Penatel 1948.
34

Prudenci Alcón i Mateu (València, 1904-1976). Poeta.
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persones que-n la reunió hi havien —esreferia, sens dubte, a Monmeneui a mi, especialment-

no poguera expressar-se'n per no parlar-la bé després de tants anys d'absència. Ha estat à
l'Argentina, segons deduixc.

Jo li tinc que dir que opine deu parlar-se en valencià com es sàpia i escriure-l com es
puga. I davantd'això, comença en valencià.

Jo ja veig queell fa esforços per a expressar-se'n, però parla-l prou béi el pronuncia, çO

que vol dir que ésvalencià i no pitxat, encara queal poc es parà i dia queli costava traduir

mentalment. Continuà i acabà en castellana llengua.

S'estudia en castellà, no:s practica en valencià, i quan es troba u en situacions com
aquesta,li és difícil —i fins turmentador-— l'expressió valenciana.
A mi ja no:m passa això, carsi bé és de veres que quasitot lo que estudie és en llengua
estranyai principalmentcastellana, quan escric o parle és quasi sempre en la meua llengua

materna.

Quan endarrere som del recobramentculturali espiritual valenciàl
En Calatayud Vayà em va comprometre per a donar una conferència el prop vinent
dimecres. La donaré sus eProtohistòria Valenciana:.

dies
Ahir, en l'aut i Pere (Lizondol, vaig anar a visitar uns parroquians a Antella, Massalavési

Guadassuar, recalant després ad Alzira,a l'arxiu, on vaig passarel rest deldia.

Després, encara passí per Sueca a visitar la família de mon cosíPere-Joan,difunt.
— dl —

Ha vengut a casa mon cunyatJ.J. Senent" i havem parlat de la càtedra de Lluís Vives i de

quel P. Alventosa, en la seua conferència del dimecres, es lamentava de que no funcionara
com deguera i que la fi es suprimirà, com la de Llull.

És unafatalitat, jo no sé lo queli passa ad aquest Alcayde,£ queésara el regentde la

càtedra. És un ensimismat2 És un distragut abúlic2 Lo cert és que la càtedra no funcionai
és el pàbul deles gents.
No:s reuneixenles juntes, i quan heu fan, es coneix que sols es convoquena uns quants.

A mi, diuen que:m convoquen,però jo no rebel convit.
35

Joan Josep Senent Ibàfez era amic de Nicolau Primitiu, i des del 1911 cunyat, quan es va casar amb la

seua germana, María Antonia Senent. Professionalmentes va dedicara l'ensenyamentfent tasquesd'inspecció
educativa. Gran aficionata l'arqueologia, va col-laborar amb Nicolau Primitiu en la Secció d'Antropologiai
Prehistòria del Centro de Cultura Valenciana, de la qual fou presidentfins que va morir, el 1948,
36 Francisco AlcaydeVilar (València, 1890-1973), Advocati professor, va ser degà de la Facultat de Filosofia
i Lletres (1951).
38

a a 4, .L gh

Per la seua manera de parlar un castellà semiargentí, dudava que fóra valencià, encara que
com talelteniai ell va demanar perdó de que, deventparlar en valencianallengua perles

EE Na

El P. Alventosa va vindre al poc temps d'ésser-hii ens va parlar de Lluís Vives, a qui coneix
molt bé. És un entusiasteviviste i valencianiste a la seua manera.

dellge, dmNE hall Mila deli al alallgrege Leydsal PdISZLaiea et

1

Dimarts, 4 de febrer de 1936
— a —

El dumenge vaig anar d'excursió a la recerca dels aqueductes romans, per la vesprada,
al cine ab la família.

— b—
Havem compratun altre aut. És de segon mà, però més desent quel que tenim.

Dijous, 6 de febrer de 1936
— a —é

Anit vaig donar la conferència a casa del doctor Calatayud Vayà alentorn de l'Ora
marítima, de Fest AviéXY

Vaig ésser parlant un hora. Massa. En algunescares notava un poc de cansanci, i això

que procurava noméscenyir-me a la part anecdòtica, en lo possible.
Quan acabàrem,després delesfelicitacions obligades, m'acompanyaren Garcia Gascon

i Robert Zaragosà. Aquest,ab la franquea un poc grollera de què fa gala, me diu que ha

passat la major part de la conferència dormint. M'alegre, perquè almenys ha servit per a
quelcom la meua conferència.

El Dr. Calatayud es dónael luxe de comprometre conferenciants pera entretindrela

somnolència dels amics.

Volien encara que continuara el dimecres queve.

Quina idea tindrà de les conferències i dels conferenciantsi quina idea de la seua pròpia
importància2
cebes
Tenia que anar a Alzira per a veure a Montagut, parroquià del taller —dels pocs que-ns

romanen de molineria— i després he anata veure a (Vicent) Pelufo,l'arxiver.
l'en l'arxiu m'he passattot eldia.

A la una fem l'anà a dinar. Deixe aquí tots els bàrtulsi ell me dónala clau, car jo torne

méstart i continue la tarea.

De quan en quan,ell me parla de política, dels documents,defetshistòrics quejo oixc

com qui plou o responc breument per a no suspendrela tasca.
Com no he vengut en el meu aut, me'n vaig peltren, però equivoque l'hora i me costa

esperar-me l'estació hora i mitja, fins les 20.30.

37 El 1928 Nicolau Primitiu havia publicat €Sitana. Contribución al estudio toponímico de la Ora Marítima,
de Rufo Festo Avieno- (Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1928, p. 97-112 i 176-208), i anys després encara
publicarà diversosarticles basats en aquesta obra.
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Divendres, 7 de febrer de 1936

A.A.V. Arxiu de l'Ajuntamentde València) Carreres Zacarés me diu que ha trobat vàries
voltes la paraula verdesca,i que creusi serien les teuladetes que-s posaven damuntles reixes
i portes per a resguardar-les de la ploja i que somplien de vert (Sotsobreria 21, fol. 239).

Dilluns, 10 de febrer de 1936
— a —

Ahir —seria la una i mitja— aní ab Navarro Borràs" a veure col-locar la primera pedra al

recinte escolar Vinatea.

L'alcalde, qui venia de fer lo mateix per al grup escolar Mare Nostrum, del Grau, ens va

cridar i fer firmar en l'acta que-s soterra dins la pedra,i tirar una paletada de ciment.

El clot tenia poc més d'un metre de fondària i està tan junt al monumenta Bolívar, que

deurà caure enfora delrecinti, perlo tant, no serà tal primera pedra a menys questrasllade
al llibertador d'Amèrica de les garrescastellanes.
Li havem desitjat a l'alcalde que pose, així mateix, la darrer pedra.

Ge
Estic, hui, aplanat. L'excessiva confiança que he posat sempre en el personal ha segutla

causa de la pèrdua detotala clientela de molineria i gairebé de batedores.

Què fer2 Com tornar a començar2 Tots els mestres de molins són abarrotats de faena,
mentres nosaltres no:n tenim un colp.

què em pareix queltriomf deles dretesva a ésser aplastant, per lo menysperValència.

Aquestallei electoral actual ésinjusta: si fóra proporcional, encara els valencianistes

haguérem pogutanar.

Dimarts, 11 de febrer de 1936. Commemoració de la Primera República
— a —

Gramàtica valenciana. Nom, o nom substantiu, és el que té existència per ell mateix.
Sensell, expressat o sobreentés(elíptic), no potexistir oració.Fins els verbs impersonals,
que alguns gramàtics opinen formen oracions perells rònecs, porten el nom el-lptic: plou
equival a eDéu,l'orage, sent Pere, Júpiter, Alà, etca., ploux, cel temps nevao,etca.
38 Aquestes anotacionsles extrau Nicolau Primitiu dels Llibres de Sotsobreria de murs i valls, on l'escrivà,
d'acord ambel sotsobrer, anotava qualsevolnotícia relativa a les obres queesfeien a la ciutat, com ara les
despesesper materialso els jornals delstreballadors. La sèrie dellibress'inicia el 1380 es conserva enl'Arxiu
Municipal de València.

39 Enric Navarro Borràs(València, 1891-1943). Escriptori director deles revistes La República delesLletres
i Taula de les Lletres Valencianes. Va militar en el Partit Valencianista d'Esquerra.
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dei ut

El períodeelectoral és en tota la seua plenitud. Moltes són les càbales quess fan. No sé per

a ml Sa A)

— C —

Tambél'oració no pot existir sensel verb. El verb és un mot queindical'acció, passió, estat,
essència o existència del nom: el seu mode, temps, nombrei persona. Pare no diu res com
no siga resposta en una conversaciói tinga els demés elements oracionals sobreentesos:

d—Quèésteu, eixe home2 —Pare.x És a dir: (Eixe home és mon) pare. Parel, del verb parar,

tampoc no diria res si no significara conductor, home, carreter, etca. eParel, parelx, nom (el
primer), equival a Pare, escoltem, vinga, gires, etca.l
El nom i el verb són dossols. L'oració és, doncs, un sistema bisolar: alentorn del nom
girenels planetesarticle i adjectiu, alentorn del verb, el pronom l'adverbi.
El participi gira alentorn dels dos, car tant adjectiva al nom com al verb.
La preposició converteix el nom de sujecte en objecte mijançantl'acció delverb.

Pere correlajoia contra Joan (i) Joan correlajoia contra Pere.
El fill escriu unalletra a son pare (i) el pare escriu unalletra a sonfill.
Es diu preposició per posar-se davantdel nom, i si aquest és comú, davantdelseu article.
És el signe del complementindirecte exceptantla de del genitiu. La preposició és un satèlit
del'article, perxò.
La conjuncció és un guió que uneix dos elements oracionals, clàusules u oracions
homogenis,i la interjecció, una oració quasi sempre elHíptica.
L'article precedeix el nom i sols el nom,i el concreta limitantla seua extensió. No mai
pot seguir el nom:el pa, un pa, algun pa, quin pa, etca. Davantl'article cap la preposició: ab
el pa, sense un pa, en algun pa, contra quin pa... cap així mateix el verb: vendria el pa, comprí
un pa, menjaren algun pa, fenyguerem quin pa (no s'usa).
Sil'article precedix verb (no en infinitiu), passa a ésser pronom: algú digué, qui digué2,
aquestdigué.
Els pronomsalgú, nengú,cascú,qui, etca., en passar a articles prenen una n: algun home
DJ algú diria, nengun home D) nengú diria, quin home2 D) qui diria2, etca. Els femenins són

invariables: cascuna vol DJ cascuna dona vol: una dona vol (X) una vol...
l'adjectiu califica i determina-l nom i segueix ad aquest, encara queaixí mateix pot
precedir-lo: dona bona-bona dona, home valent-valent home... Ordinàriament, l'adjectiu
no té el mateix significat o, quant menys, dóna diferentforça i entonació a l'oració en anar
davanto darrere (del nom).
Mon: ton,s: son,s: nostres: vostres: llur,s, són articles: mon pare, monspares,llur pare,llurs
pares... El meu, els meus,elteu, els teus, el seu, els seus, el nostre-els nostres,el vostre-elsvostres,
el llur, els llurs, son adjectius: el meu pare-el pare meu,elllur pare-el parellur..
Com totaltre article, mon, ton, etca., no poden posposar-se al nom sens modificació.
Són lo que podríem dir articles purs.
El pronom sustituix al nom i sol posar-se davantdelverb:jo corria, u corria, cascú corria,
aquestcorria, qui corria2, que corria, me corria, se corria...

El pronom no admetarticle sens passar a nom: el qui, la qui..

l'adverbi modifica el verb adjectivant-lo: vivia bé, caminava mal... Ordinàriament segueix

al verb, però pot precedir-lo sense variació. També no potprendrearticle sense passar a
ésser nom:el bé, el mal, nengun bé, quin mal2, aquest bé, mon bé,llur Mal...
4

un
Com una palometa o papallona, vaig d'ací cap allà escrivint d'açò i d'allò. Quantes

coses no escriurial Quin plaer per a misi poguera dedicar-me'niÉsterrible la fatalitat de les

circumstàncies que-ns rodejen,la necessitat d'ocupar-nos-en, de coses que disten tant de
les nostresaficions.
Dimecres, 12 de febrer de 1936

Desprésde dinar he anata la Llotja. Quin desconsoll Ni conec nim coneixen. Un o dos
vells que vegeten perlestaules i l'antic montador de macasa,huiestablit, Llosé) Torrejón.
Tot ha canviat. Jo també, sens dubte.

Dijous, 13 de febrer de 1936
Mon germàEliseu m'escriu diguent-me quel'han presentat candidata diputata les Corts
Espanyolesper a Alacant, en la candidatura de les esquerres.

Divendres, 14 de febrer de 1936
— a —

Quan arriben eleccions generals és quan es pot donar-se compte, bé, de quan relluny

som del'autonomia valenciana.

Cascú, quan arriba aquestfet, es sent de dreta o d'esquerra i procura tapar l'absurde
quel porta a enfrontar-se ab els seus naturals companys de la millor manera que aquete
la seua consciència.

Per ço,la posició equànime que procure adoptarjo no és compresa per nengú,i els de

la dreta me miren ab certa desconfiança,i així mateix els de l'esquerra.
Dissabte, 15 de febrer de 1936

Revisantal taller uns catàlegs, me ve a les mans una circular de casa constructora de
batedores de forment que diu lo seguent:
Dada la escasez cada día mascreciente de brazosy las frecuentesinterrupciones de
los asuntossociales, por encargo de algunos labradores mehe visto obligado a estudiar
una màquinatrilladora que hallegado allímite de reducción de mano de obra, dando un
màximo de producción hasta hoy no igualado.
Fue puesta en pràctica en la cosecha de 1919 (..J necesitàndosetan sólo cinco hombres
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Eliseu Gómez Serrano (València, 1889-Alacant, 1939), germà de Nicolau Primitiu. Va ser catedràtic de

Geografiai Història de l'Escola Normal d'Alacant,i el director durantel període 1931-1934. Militant del partit

Acción Republicana,va serelegit regidor de l'Ajuntamentd'Alacantel 1931, i diputat del Front Popular en

les eleccions del 1936, en representació d'Izquierda Republicana. Fou executat a Alacant el 5 de maig de
1939 perles tropes franquistes.
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para su manejo, (para) lo que en cualquier otro sistema detrilladora se necesitan un minimun
de veinte y cinco (...b
La data de entrada dela circular és mars de 1923. Clar que de lo que prometa la realitat,
hi ha unllarg pas: però hi ha que fer observar com han canviatles circumstànciesi, àdhuc,
la manera de pensar des d'allavors.
El problema dels parats forçosamentés una cosa sèria.Tot s'atribueix a l'augment del
maquinisme, quan,en realitat, el problema és molt més complex i obedix a multitut de
causes que han interferit:
a) L'augmentde la preocupació política i predomini en les questions econòmiquesi

socials.

b) El desplaçamentde capitals que hafet variar les medicions econòmiques.
C) La industrialisació dels paisos abans essencialmenti rònegamentagrícols.
d) El predomini de la gosadia sus la equanimitat i valiment.

Dumenge, 16 de febrer de 1936
— a —

Dia d'eleccions. Dia d'emoció perals candidatsi pera tots els que intervenen en la
elecció. Dia d'espectació.
És un bondia, encara que hi han alguns núvols queli fan fer caracesal sol.
El collegi, secció número13,el tenim davant, al numero9. Conecals dela taula: Chorro,
el bibliotecari, és el president, mon germà lFrancesc) és adjunt. Com encara ad altres.

La cua ha duratací molt poc: unes dues hores: en altresllocs, diuen que encara duren.
He votat en blanc:

Perla república valenciana.
Per la unió detotsels valencianistes.
Perl'aliança anglo-luso-valenciana contra Castella.
Acíhi ha tranquilitat. El governador ha pres mesures pera guardarl'ordrei la policia va
armada de caravines.
S'ha fet una propaganda fantàstica per mítinsi cartells. Especialmentla dita esquerra ha
derrotxatingeni en varietat de pasquins i cartells. Pareixia que la dreta, valguda dels seus
diners, haguerafet el majoralarde,i, no obstant, noésaixí.
Seria de desitjar que:s fera unallei electoral que esquivara aquests apassionamentsi
contubernis: u creu, emperò, queals polítics d'ofici els té senscurala salut del poble. Va ad
allò que creu quel beneficia sens reparar els mitjans.

—b—
Víctor (Buesol i jo havem deambulat pels collegis electorals. Reina tranquilitat.
En algunshi han cuesllarguíssimes: altres són deserts. Influix molt en açò els interventors
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quisquillosos quefan parlar, especialmenta les donesi capellans i monges, per a aborrir-los
i impedir que voten.
En dinar, ve Doménec"'i diu que han segut trencadeshuit urnespels barris apartats.
Dimats, 18 de febrer de 1936
— a —

eSi la por fóra música...2, diu un adagi que no sé com acaba.
A medida que avançaval'elecció, anava corrent el rumor de que guanyaven les esquerres.
Hi havia desorientació.
Víctori jo, a poqueta nit, correguérem col-legis. Uns havien acabat, en altres encara
seguia l'escrutini. Cap al centre triomfaven les dretes: en altres, el triomf de les esquerres

era aplastant. Lo quesi es vea clar era la caiguda vertical del partit blasquiste, ofegat sots
el tarquim de la seua immoralitat.
Passaren perla redacció del Pueblo," diari blasquiste, i vérem molta Guàrdia Civil i

d'Assalt. Potserfóra casualitat. Quan, però, fon necessari guardarEl Pueblo,si era qui tallava
l'abaetxol
En la DRV (Derecha Regional Valencianal hi havia molta gent més, no s'óien vixques, s'els

preguntavai responien que no-s podia dir res encara.

Fronta l'Esquerra Republicana,als solars de SentFrancés,£ hi havia una enorme gentada
i entusiasme. També nossabia res. La Casa de la Democràcia (blasquistes) estava deserta i

silenciosa. Qui hu dirial

A les huit, des del Ministeri de la Governació ens diuen que nos poden donarnotícies

concretes, però que sembla que hi ha una majoria de centre i dreta.

ma De
Ahir, dilluns, no vaig anar al taller, perquè com el dumenge ens donaren unainjecció

Vaig telefonar a mon germà Paco (perlsi sabia quelcom d'Eliseu, i me digué que havien
triomfat per majoria, que en Catalunyaeltriomf de les esquerres havia segutaplastanti lo
mateix en Madrit que-n elrest d'Espanya.
A partir d'aquest moment es rebena casa notícies confirmatòries d'açò. Els presos de
Sent Miqueldels Reis s'han sublevati han pegatfoc al penal. Una manifestació es dirigia a
llibertar als penats i Pesset"" (de l'esquerra, exrector de la Universitati distingit metge) els
havia eixit al davanti els havia disuadit. La radi anuncia ques'ha declaratl'estat d'alarma a

la província.
41
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Es tracta del primerfill de Nicolau Primitiu, Doménec Gómez Senent(València, 1912-1 972).
Diari blasquista que va aparéixer entre 1894 i 1936i teniala redacció al carrer d'en Joan d'Àustria.

Es refereix a l'actual plaça de l'Ajuntament.

Joan Baptista Peset Aleixandre (València, 1888-Paterna, 1941). Metgei polític, catedràtic de Medicina i

rectorde la Universitat de València. Va ser president d'Izquierda Republicana a València.
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contraeltifus, no-m trobava bé.

La meua dona està inconsolable. Pensa que-s suprimirà l'ensenyançareligiosa, que la
xica, Amparet, ja no podrà anar al col-legi: que pegaran foc als convents,i no hi ha consol
per a d'ella.£
Com éspossible que les nacions continuen am aquestsistema polític que permettindre
sempre intranquila la mitat de la nació2Si triomfen les dretes, les esquerresestan intranquiles

i la) una porció d'hòmensels toca emigrar. l al revés2
Perla nit és declaratl'estat de guerra en la província. A les portesdels periòdics vespertins,
esperant que ixquen, especialment a la de La Correspondencia de Valencia,$ hi ha una
enorme gentada. Jo estava al CCV (Centro de Cultura Valenciana) treballant i en això m'ha
cridatl'atenció la xilladisa de molta gent. Creguent que s'havia armat, he obert un badall de
finestra i me'n he adonat que eren els qui esperaven a que ixquera La Voz Valenciana.7
Nengú dels dos diu quasires.
— C —

Este matí han donatla notícia de que hi havia tranquilitat. Els penats de Sent Miquel
s'havien entregat.
De Madrit diuen que les esquerres compten,aleshores presents, en 260 diputats,i encara,

perlo vist, se'n esperen més.

(Manuel) Azanyai (Francisco) Largo Caballero i el Comité del Front Popular d'esquerres

aconsellen calmai serenitat. El Govern diu que respectarà la voluntat popular, però que
mantindrà l'orde públic siga com siga fins la transmissió dels podersal qui corresponga.
L'alcalde de València, (Manuel) Gisbert, ha dimitit irrevocablement.
Lo cert i veritat és quel partit blasquiste s'ha afonat d'una manera irremeiable. Ja era
horal
Ràfddes

He enviat un telegramadefelicitació a mon germà.

Segons diuen, pareix ésser que lo de Sent Miqueldels Reis ha segut cosa sèria.
Pareix que les esquerres, segonsalgun periòdic esquerrà de Madrit, tenen més de 273
diputats.
— e —

El meu nebotJuli Bellot (Senent),£ q qui ha segut
g interventor a la secció electoral de la

Llonja, me diu que,al fer escrutini, pareixia que:s notaven les eixides de missa perquè, de

tan en tan, hi havien totseguit paperetes de la candidatura de dreta.
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Empar Gómez Senent, filla menuda de Nicolau Primitiu, va nàixerel 10 de febrer de 1914.
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Diari vespertí editat entre 1917 i 1939. Des del 1934 tenia una orientació conservadora postmonàrquica,

46 Diari vespertí editat entre 1882i 1939. Des del 1918 era l'òrgan periodístic de la Unió Valencianista. En
esclatar la guerra va ser portaveu de la Unió General de Treballadors.
des de l'agost de 1936 es va declararediario republicano de izquierdas:.

48 Es tracta de Julio Bellot Senent, nebot de Nicolau Primitiu, ja que era fill del seu amic José Bellot Fonsi
de Rosalia Senent Ibàfiez, cunyada seua.Va ser arquitecte major de la ciutat de València.
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Dimecres, 19 de febrer de 1936
En eixir deltaller, per la vesprada, a poqueta nit, i anar a Proa, me vaig trobar am una
manifestació a la plaça de la Regió, abans Reina, que venia pel carrer de SentVicenti anava
pel de la Pau.

Vaig preguntar, i un senyor que manifestava més edat que jo, me va dir que eren

comunistes. Les banderes anaven ja massalluny,ni la llum (n)i la vista no-m deixaven
distingir, emperò vaig veure un balcó que ostentava un cobertorroig i jóvens que-n passar

alçaven el puny.

Tot lo que anava era jovença d'amdós sexes: la que passava pel meullat cantava

l'Estraperlo am música de la Cucaratxa, els de davant, cridaven (no oia què, emperò).
Metrobí a Pizqueta," que venia de Proa, i me digué que havia dimitit el Govern, essent
Azanya encarregat de formar govern.

- EN, EE, i,

Dijous, 20 de febrer de 1936
— q —

Tenia pensat anar a Alzira i passar el jorn al seu arxiu am (Vicent) Pelufo, però la
manifestació d'anit, un altra manifestació que ha passatper dejúsels nostres balconscap a
mitja nit am banderesi cridòries de dones i hòmens,i la intranquilitat de la meua muller,

m'han fet romandrei, després de fer quelcom, me'n he venguta l'Arxiu de l'Ajuntament:

arxiu perarxiu.

gi Hi
Segons pareix, (José) Cano Coloma,advocati radical socialiste, ha pres el mandat de

la província com a governador.

49 Adolf Pizcueta i Alfonso (València, 1901-1989). Polític i activista cultural valencianista. Membre de
l'Agrupació Valencianista Republicanai secretari general de Proa,
50 Vicent Marco Miranda(Castelló dela Plana, 1880-València, 1946). Polític i escriptor. Va pertànyer al PURA
(Partit Unió Republicana Autonomista)fins al 1934, any en què fundà Esquerra Valenciana.
51
Miguel San Andrés Castro. Polític. Va pertànyeral PURA i des del 1933 va promoureel PRSI(Partido
Radical Socialista Independiente), que l'any 1934 s'inclogué en lzquierda Republicana.
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Robert Moròder Molina, president de l'Agrupació Valencianista Escolar.
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José Cano Coloma. Va ser alcalde de València durant la Segona República (1936).
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CEE

lin

estudiàrem un pla pera arribar a èxit, posar-nos d'acord am la Generalitat de Catalunyai,
quanja heu tinguérem tot, donar-los-heu fet a Marco Miranda" i (a) San Andrés," diputats
per València,i fa) algú de Castelló i Alacant per a què hu demanaren.
Navarro Borràs i Moròder,: que eren allí, ho aprovaren.

es"

A Proa els dic que era necessari que formàrem un programa de coses a demanari que

Divendres, 21 de febrer de 1936

ma

A.AV. (Arxiu de l'Ajuntament de Valèncial Carreres Zacarés. Sotsobreria 38. Fol. 88 R.V.
eDavanten la era alta en lo Molí d'en Morella qui són davantlo portal de Torrent,
4Molí de Muntpaóa les Tendetes de Campanar.
eFrancesch de Muntpaó ciutadà
4Molí d'en Riudarenes camí de Xàtiva.
Mediu que hi ha referència de molts molins en la sotsobreria.
gle
Quan arribe a casa, a mig dia, encontre a ma muller agitada i poc menys que desesperada,
car li acaba de dir sa germana Rosalea (SenentIbàfiez) que han pegatfoca l'església del

Puig, a les d'Alzira i a la catedral de Barcelona.

Heu ha sabutper la ràdio de Roma, segons ella.
Els diaris no diuen res.
Perla nit, quant he anat a Proa, me confermenlo del Puig i Alzira. (Ricardi Sanmartín,

després, me diu queté notícies que-n el Puig traguerenles imagesi els pegaren foc en mig la
plaça. Diu queté notícies que-n Alacanthan fet una destrossa, i també en Múrciai Alzira.
Els valencianistes estem d'enhorabona. La Covadongadel valencianismel Mala època

pera les reivindicacionsde la personalitatl
Polítical Polítical Jo:t maleixcl

— C —

No sé per què havem dedir política a tot ço, que és tan contrari a d'ella. L'abús dels
polítics ha corromputla paraula política. Quin nom li donarem araa la vera política2
Dissabte, 22 de febrer de 1936
— a —

Estem passant uns moments veramentcatastròfics. No:s sab res certament: la censura
o la prudència fa que, llegint els periòdics, parega que estigam en una arcàdiafeliç i, que-n
pujar l'Azanya,tots fruim delllim. Però es murmurai circulen ací i allà notícies d'incendis
i de coses espatarrants,i és d'esperar que no:s confermen o s'aminoren al conéixer-les

veritablement.

Diuen quen Alacant no han romàsesglésies ni convents, que han assaltat les impremtes
dels periòdics no incondicionalsi fins casesparticulars, i la gentfuig espaordida. A Elx han
cremat Senta Maria:a Xàtiva han intentat cremarla Colegiata, a Muserosi a Puçol també han
passat coses:al Puig han destroçat la mòmia delpare Jofré, fundadordel primerhospital
de folls del món. Qui va treballar i sacrificar-se pels folls ha perit a mans dels folls, que no
altra cosa ésel pobre populatxo enardit pels criminals polític-vividors.
Clama al cel tanta vergonyal
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cels
Es diu que a Alacant s'ha sublevat un regimental crit de eViva-l reib i han hagut morts

i ferits.

1

Dilluns, 24 de febrer de 1936
— a —

La premsa continua sensedir res dels sosoits. Vivim en el millor dels móns.

Em bres
Carreres Zacarés"" m'ha telefonatcitant-me per al dimecres, a les cinc de la vesprada,

a Casa de son pare, pera tindre unareunió dela Bibliogràfica Valenciana.5Li he dit que
pense anareldijous a Alzira a veuresi li ha passat quelcom a (Vicent) Pelufo,i Carreres m'ha dit que han crematla Maedéude Lluc, Senta Catalina altres edificis, i que han assaltatla
Casa de Calot.€
Calot és un autonomiste quefon presidentde la comissió gestora de la Diputació i va

deixar la caixa plena de teranyines.
Dimarts, 25 de febrer de 1936

— a —

Pertelèfon li ha dit ma cunyà Carme a sa germana Rosalea que a Alacant ha segut una
de barbaritats interminables ço que ha passat: i no contents ab això, amenacen que:n
alçar-sel'estat de guerra no va a romandre undretiste, queells li donen un nom que no
recorde: pandorgos.
Comparant aquesta conducta am la seguida per les masses populars dretistes

triomfadoresel 1933, resulten les esquerres hordes barbres gairebé canivalesques.
Pobre poblel Quant crims es cometen en nom teul

LL
Aquestalluita de dretes i esquerres, en el fons, són una mateixa cosa: la mortdel
lliberarisme i el camí de la dictadura,Itàlia o Rússia.
No cab dubte quedinsdels elements de dretai esquerra existixen esperits lliberals ques
sumen a la massa més extremista, esperant que siga allí, més quen la paret d'enfront, on
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SalvadorCarreres Zacarés(València, 1882-1963).Erudit i cronista oficial de València.És autor de nombroses
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Es refereix a Acció Bibliogràfica Valenciana,societat creada a València el 1920 periniciativa del marqués

monografies sobrela ciutat de València.Va ser secretari perpetu del Centro de Cultura Valenciana.

de Malferit. El seu propòsit principal va ser la impressió d'obres de caràcterhistòric valencià. Desapareguda

aquesta societat, es creà fa uns anys la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés,

56 Joan Calot Sanz (2-València, 1936). Advocati polític, membre del PURA,Va ser presidentde la Diputació
de València des del 1931 i diputat a Corts.

puguensalvar-seles essències dellliberalisme, ço que vol dir quetls lliberals van dividits,
que cada dia són menysi que:ls qui romanenlluiten en bàndols contraris, per compte de

formar un grup compacte que encara podria defendreels principis de lliberalisme,tal volta,

per compte d'ajudar a enderrocar-lo.

Això pareix indicar que, àdhuc en els que encaraes vanten d'ésserlliberals, la fe els manca,

ço quevol dir quellliberalisme és en crisi, que les seues bases mateixes van remoguent-se
i que eixe edifici, que tant de bo i tant de mal ha cobejat, és tambalejant-sei ja nengú creu
en allò dellibertat, igualtati fraternitat, que no mai ha segutpracticat pelditliberalisme,
puix sempre, quan han manatels blancs, han tractat de destruir als negres,i al revés.
La gent s'ha convençut de quel món humàésun reflex de la naturalesai hi hanlleons i

tigresi llopsi cavallsi assesi anyellsi llebresi gallines i, davant d'aquest panorama,la llibertat
no condicionada ésla llicencia al llop per a quèss mengea l'anyell, per a què-lfort tiranise
al dèbil, per a quèl plutòcrata despilfarre mentrepoble perix de fam.
Dimecres, 26 de febrer de 1936

La Protectora de l'Ensenyança"ens ha convocata totesles entitats valencianistesal seu
lloc social, que és a l'estatge de Proa.
Han acudit quasitotes les entitats convidadesi fins comissions dels grups valencianistes
d'Almuçafesi Alzira.
Ens proposa demanaral Govern, aprofitantl'ocasió, la cooficialitat de la llengua valenciana
al País Valencià (i) que:s funden càtedres de llengua valenciana a les escoles normals del
nostre País i a la seua Universitat.
Hi ha hagut completa unanimitat i entusiasme,i se li ha donat un vot de confiança
a la Protectora per a què-s pose en contacte ab tots els qui convinga i que planege
l'assumpte.
Dijous, 27 de febrer de 1936
—q —

He anata Alzira per passar el dia al seu Arxiu municipal.
He visitat an Francesc Montagut, parroquià moliner d'arròç, qui és desesperat pels
sossoits d'aquests dies. Me conta que han passat uns momentsd'intranquil-litat molt gran.
Després de pegarfoc a una església, volien pegar-li foc al seu molí, cridà pertelèfon a la

Guàrdia Civil i del quartelli digueren que no tenien orde d'eixir. Va enviar la família enfora,
heu va tancar tot, i ell i uns quants hòmens romangueren endins, preparats per a qualsevol

contingència. Afortunadament, no passà més quel'esglai dels momentstràgics.

57 Es tracta del'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana,entitat fundada el 1934 amb la finalitat
d'estendrel'ensenyamentdel valencià i en aquestallengua a les escoles,
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L'esmentada reunió, en la qual van participartotesles entitats i partits valencianistes, tinguélloc el 26

de febreri el 10 de març,i s'aprovà enviar unainstància al ministre d'Instrucció Pública, Marcelino Domingo,

per demanar-li l'extensió de l'ensenyamentdelvalencià a les escoles públiquesi en la Universitat.
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No volja ferres, no volinnovarres, no voltreballar més:si hi haguera faena en el molí que

tenen a Londres, se'n aniria allí, i deixaria acíels xics, si volien. Ha parat les obres que estava

fent i ha deixat sensfaenaals obrers.Ell els digué que votaren a les dretesi segurament que
han votata les esquerres. Desagraitsi Tants favors que li deuen unsi altresi Tants diners que
té deixatsi Tanta faena que ha donatl
Ell no conta, emperò, que estava pobrei araric, i que tots els qui el té afavorits eren
pobres i romanen pobres.

Té molt treballat en esta vida. Jo crec que-ls demés també han treballat al seu costat: no

pot romandre nengú quesguanyeeljornalsensfer la seua obligació.

tancarena la presó. Algú anàa dir-li a Pelufo que vera de lliurar-los, mes aquest, en aquelles
circumstàncies, va judicar que on eren méssegurs,era a la presó.

A l'endemà, quan anaren,ço ésel dimarts, ja un metge comuniste que hiha a Alzira havia

dra

He passat a veure a-n Vicent Pelufo, prevere,arxiver i amic.
El trobe malalt. M'ha donat la impressió d'ésser corprés pels sossoits d'aquests darrers
dies postelectorals: però, no: és costipat.
Me conta quelcom, un poc amargat: entre dolgut, atòniti resignat. Han destroitl'església
de l'Alquerieta, una aldea quehiha ananta la Ribera, on parteixen els camins de Corbera
i Moncada. També han destruit l'ermita de la Maedéude Lluci la image,l'han trencada a
cudolades. Hi havia una gran devoció per aquesta Maedétu.Ja:s veu bél
De les demésesglésies ha hagut menys de ço quesfiguràvem: intents d'incendi.
Del convent, agafaren dos frarets que hi havien i, maltractant-los, els dugueren i

sal jq

i

anat en son auti els havia tret i dut a Carcaixent, on hi ha un conventdela llur ordre.

Pelufo, com jo, dónatota la culpa dels sossoitsa la gent adinerada,incapaç de fer nengun
sacrifici en pro de la redenciói la cultura del poble. Per què no van als burgesosa traurels —
els diners per compte de destruir i cremari fer malbé2
— ( —

He passat a l'Arxiu de l'Ajuntament prop de huit hores. No-s dirà que no havem fet la

jornada legal.
M'ha acompanyatPelufo, perquè com aquesta nova gent que s'ha apoderat de
l'ajuntamentha canviattotel personal que ha pogut, especialment aguacils, municipals,
etca., perilla que nom coneguen.
A pesar d'éssersocialiste, l'han respectatad ell. Heul En Pelufo diu —i així es veu— que
Si ha pogutarreglari ordenarl'arxiu, ha segut perquè-ls socialistes, l'altra volta —ço que-n
diuen el primer bieni-, li donaren facilitats.
Açòli hu volguédir Pelufo al pare Gassó, de Moixent, quan va anar a visitar-lo, i aquest

s'espardalizài li va dir que no ho diguera,això.
—Per què no hu ha de dir: —responguéPelufo—. La veritat, que siga.

Aquesta manca de comprensió fa que siga cada dia més impossible la compenetraciói
convivència delesdistintes classes socialsi polítiques. Per una banda, la burgesiai la classe
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adinerada tancant la bossa i no comprenent quetls dinés quedisfruta els té indegudamenti
mentres ho consentixca la massa.Bé que, si complira en son deure, no acumularia riqueses

insultants, car les esmerçaria degudamenten milloressocials.
Per altra banda,la classe aristocràtica decadenti ignorant, oblidada dela alta missió que
podria justificar i encara perdonar la seua preeminència:allunyant-se cada volta mésdel
poble i de les correntsculturalsi polítiques.
Estem vivint hores detransició i liquidant el període de preeminència de la burgesia.

I tornem altra volta a la lluita entre la força i la cultura que va omplir-ne tota la edat

mitjana.

Dilluns, 2 de març de 1936
Orige deles llengúes: jo crec quelesllengues tenen un orige comú, com els hòmens.
Açò no vol dir que tot ço quehi haja en les llengues tinga un orige comú,sinó que
originadeslesllengues en una convivència comunadels primers antropomorfos,totesles
llengues que n'han derivat han anat evolucionanti prenint nous elements, però enelles
roman la primera sement, en les arrels primeres.

Dimarts, 3 de març de 1936
Esapè
Els esperits pareix que van tranquilisant-se.A la nerviositat de les gents triomfants o
derrotadesdels primers dies postelectorals ha suceditl'espectació.
—lbrs

Una cançó tòpica que recorde haure ogut quan xic:
cjAdiós, calle de la Nave,
horno de la munición,
colegio del Patriarcal
Tú te quedas y yo me voy.

Pareix la cançó d'un soldatcastellà, complit, que tindria la núvia pel carrer de la Nau,
sinó, ja quin sant recordar-se'n del forn de la munició queésla Intendència Militar que trau
fatxades a la plaça del Picadori al carrer de Colón2
— ( —

Evolució lingúística. Pars-terrae, que dóna el francés parterre, es diu popularment en
València panterri.
Dimecres, 4 de març de 1936

He anata veure el canonge (Josep) Sanchis Sivera, que vol parlar ab mi. Crec que deu
ésser asustat després deles eleccions. No hi era.
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He anat a la Generalitati he vist un noutifell de ceràmicaibèrica. Té representació de

porcssenglars i una espècie de cacera d'ells, així com un bou i uns quants com si anaren a

torejar-lo. Tamé un gineti un peó alllat d'un cavall, flora i un pardal estilisat.
Dijous, 5 de març de 1936

Vinc a Alzira pervisitar a (Francesc) Montagut, parroquià moliner, per a resoldre unes

diferències de factures.

Està desconsolat des dels sosoits a consequència deltriomf de les esquerres. Té el molí

parat. No voltreballar. Per a d'ell, és una manera de castigaral personal quediu ell que
evoliax junyir-se als incendiaris.Ell no considera que eixa actitut encén encara mésels odis
dels humils.

Vaig a veure a (Vicent) Pelufo.El trobetrist. De bones a primeres me solta queja no és
arxiver, que l'han destituit.
L'altra volta, jo creia que també l'havien destituit i que desprésel cridaren, però ell me diu

que no, que'l respectaren. Ara també creiaell lo mateixi així heu tenia entés,i les converses

que havia tenguten l'alcalde aixíli hu feen esperar.

Pelufo creu quela culpa, deu tindre-la el diputatsocialiste Garcia, que deu haure's

imposat.

—Noésd'Alzira eixe Garcia2 —li dic.

—No, és de Cofrentes, va vindre pera fer barrenes en les pedreres. Després matxacava
pedra als camins. Perfi, es va fer mestre d'una escola del casino socialiste allí va embabucar

és encara.

—És advocati té bufeti tindrà faena —me diu un escriventet que:m fa seure.

Passael temps.Entra gent preguntant. Toquenles deu. Toquenles deui mitja i més gent

que pregunta. El saló és rectangular ab un biomb a la porta que excusa veure des d'ella

la taula delsecretari, que és defronti al centre dela sala, plena de paperots i expedients a

despatxar. Entrant, a la dreta, hi ha unaaltra taula ab l'escrivent, al costat d'una porta que

dóna a un desllunat. Frequentmententreni ixen empleatsi s'establix una correntd'aire que

al pobre escrivent el va pulmoniar.

A l'altre extrem hi ha un pla dela població d'Alzira molt ben fet, en temps dela Dictadura:
davant, una pinturaa l'oli d'un troç de muntanya quealfons té el Cavall Bernat dela serra
corberana.
Son les onze. Un home gros, mésbé baix, de més edat que jo, al paréixer, ab el capell
posat, ha entrat vàriesvoltes. Perfi, entra definitivamenti s'asseu a un sofà:i, per fi, entra el

secretari, alt, més bé prim, ab ulleresi vestit de negre. Amable, ens saludem i li entreguela

targeta de Pelufo i la meua.

—AÇÒés cosa del'alcalde. —Va i torna—. L'alcalde no és al despatx. —Comença a
resoldre assumptes.
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a Tret EE

una deixebla de 14 anysi es va amigarabella.
M'ha donat una targeta peralsecretariactual, persi me fan cas.
Sónles noui mitja, cap a les deu.El secretari accidental(és) en Salvador Perepérez. No

Les onze i mitja. Per fi, l'alcalde diu que se'n dessignarà u que m'acompanyea l'arxiu.
Passatemps.El secretari, molt aqueferat, pareix que s'ha oblidat de mi.
Prop de les dotze, ordena que m'acompanye un xicot al qui tinc que dir-li per on es va
a l'arxiu. Tot és personal nou.
I, a les dotze, puc posar-mea traure unes notes del primer volum de patronsde riquesa
d'Alzira.
Vorala unali dic al xicot, que ésallí assegut davant meui ja ha registrat avorrit tots els
caixons dela taula i paperots,si ja és hora,i sensillament me diu quesi tinc molta tasca, que

tornarà per la vesprada i que,sinó, queell sesperarà en ésser poca.

Continue. A poc puja u, serà empleat, ab cara de pocs amics i me diu des dela porta
queja és hora, que van a tancar. Jo plegue i me hu deixe conforme estava.El xicot tanca i
s'emportala clau.
Jo baixe i em despedixc delsecretari, persona atenta.A l'eixir me trobe al de la cara de

jutge, que-m demanala clau:

—lLa porta l'empleat —li dic.
Creuria, sens dubte, que jo era un coleccioniste de claus.

Més de dues hores d'espera per a poderésseruna horaa l'arxiu, treballant, tenint davant
un centinela de vista.
Mentres vaig passar les hores mortes esperant al secretari, i després, a que

m'acompanyarena l'arxiu, poguí observar que-ls empleats subalterns parlaven en valencià

entreellsi al públic, la major part modests populars, en castellà. Al secretarili parlaven en
castellà i aquest responia lo mateix, ço que no impedia queparlara als amicsi als iguals en
valencià. A mi-m va parlar en castellà i com jo li responia en valencià, me va seguir.

Dimenge, 8 de març de 1936
me

Anem a la Vallesa de Mandor, Primi"i jo, a la investigació dels aqueductes. L'altímetre

assenyala a casa:

:

4-140,00 mts.a les 5.50.
En arribara la Vallesa, junt al barranc de Millan, senyala:
421700 mts,, a les 7.

A la font de Pusserossenyala:
4210,00 mts., a les 7.30.
A la séquia del Martinot, al pont del camí de Ribarroja:
4-211,000 mts., a les 8.00.
Tornem al barranc Millan i senyala:
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Es tracta del seu fill Primitiu Gómez Senent(València, 1917-2008).
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4215,00 (m.J, a les 8.07.
A la Vallesa saludem al capellà.

Al barranc Fondo,al riu senyala:
4-185,00 mts,, a les 8.50.
A l'aqueducte de Veleç, al barranc Fondo, senyala lo mateix:

4-185,00 mts., a les 9.03.
Almorsem i prenim novamentl'altura al mateix indret:
4-181,00 mts,, a les 9.30.

Pugem pel camí i, al passar la Glorieta, prenim l'altura al passar l'aqueducte de les
Llometes (i) la séquia de Martinot:
i
4-190,50,00 (m.J, a les 9.35. La séquia del Martinot passa 1,40 mts. mésabaix (il l'aqueducte
de Pusseros deu passar entre aquestsi el de Veles.
A la presa de la séquia de Moncada,la séquia senyala:
4-169,50 mts,, a les 10.09.

Elriu ve a ésser poc més d'un metre mésfons. A l'eixida de la presa, en la casa de la presa,
hi ha una làpida de marbre que commemorala catàstrofe de la riuada del 10 de novembre

de 1897, que no va deixar estaca en paret, com es diu vulgarment.
A l'aqueducte de Veleç, al barranc del Cano, senyala:
4-170,50 mts,, a les 10.40.

Remuntem el barranci en arribaral troç de Lluc Arnal2 suposat de l'aqueducte de les
Llometes,senyala:
4-199,00 mts., a les 1 1.00.

Sens haure trobat durant el camí nenguna senyal d'altre aqueducte,i sens més
averiguacions, se'n anem a pujara l'estació de la Canyà, on es trobem a mon germà Paco,
la seua donai altres amics que vénen a passarel dia aquí.

Les
Crec que l'aqueducte de Pusseros degué ésserl'antecessor de la séquia de Martinot i
i regaria les algolejes del barranc de Mandori delriu. :Continuaria cap a Paterna pels
aqueductesdelbarrranc de la Fonti d'Endolça2 Nohi ha nengunasenyal que,perara, heu —
faça evident.
En arribar a Casa,l'altímetre senyala:
4-130,00 mts., a les 12.30.
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Emili Lluch Arnal (Nàquera, 1879-València, 1955). Mestre d'escola i arqueòleg.
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Dilluns, 9 de març de 1936

— g—
Estiu, estiueig, estiuar, ..4.iux--iua
ebiUXHiva
Estival,
Esquiu, esquiva

Joliu,joliva

vebiuSiva

eeHUX Hiva

Encara quel vulgusfa d'estiu, estiueig, la llengualiterària, seguint una norma general,
devia fer d'estiu, estiveig, ja que fa estival.
— je
Es deu dir dèsset, dèhuit, dènou,i nomestall dèsset, díhuit, dèneu.s:

AAV. (Arxiu de l'Ajuntamentde València) 293 apareix dèhuit al segle xv i hui díhuit,
mentres a Catalunya dihuen divuit, d'on prové el dèhuit2
Dimarts, 10 de març de 1936
En anaraltaller aquest matí m'he trobatal lluny a:n (Antoni) Iguali Úbeda, valencianiste
esquerrà,al carrer de les Dances. Sens dubte queell no ha vist que jo l'he vist, i en arribar
al carrer de Capsers ha girat cap al mercat, sens dubte per no saludar-me, car sempretira
al dret capa la Llotja.

Divendres, 13 de març de 1936

En companyia de-n Pierre Carvallo, un parroquià d'Amposta qui té una fàbrica de
conserves a Almenara, vaig a Alzira, a l'almacén d'encaixonartaronja dePlanelles/" a veure
un transportadorde rulons, per gravetat.
(dibuix, pàg. 385b)

Tenen molta vagacióel rulonsi no estan tornejatsni equilibrats, són de tub ordinarii un
poc moletejats. Van armatsels rolons rígidament en marcsatirantats, alguns troços tenen

baranes,altres no.

(dibuix, pàg. 385b)

Sobre aquesta questió va publicar l'article dDèsset, dèhuit, dènou: de Paleolingúísticax. Acció (anyIII,
61
1936), núm. 36, p. 1i 3.
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Un client del taller de Nicolau Primitiu.
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Reproducció de la pàgina 385b. Vària /
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Dissabte, 14 de març de 1936

Toponomologia. Quan enfora d'un sistema toponímicA existeix un topònim que segueix
la morfoglossotomia deldit sistema, encara que no estiga exactamentenell, però sí en les
seuesradicalsi afixos, possiblementel topònim foraster pertanyga al sistema A.
Irlanda: Donegal, Shanon...
València: Do, Donat, Donadeu, Pedregal, Monegal, Xana.
La possibilitat augmenta ab el nombre dels topònims forasters que estan en el dit cas,
i ab les identitats.
Alamanya: Salem,Oliva.
Irlanda: València.
València: Salem, Oliva, València.
La variació de la posició dels accents afecta a la semàntica en mots d'una mateixa llengua,
pot, emperò, no afectar en mots morfològicamentiguals dellengúesdiferents:
Pensàrem-pensarém

Pànja-panjà(da)
Llengua inglesa — digéstible, digéstion.
Llengua valenciana — digestíble, digestió.

Dimats, 17 de març de 1936
— qd —

Estem en plena setmanafallera. Anit començarena plantarlesfalles per més quelesfalles
començaren fa ja un mes,al dia seguentdeles eleccions, com qui diu quan les esquerres
se'n adonaren delllur triomf, de la debilitat del Govern i de la covardia i poquetatde les
dretes,i de la inconsciència i complicitat de la dita massa neutra.
Aquests dies passats a Madrit atentaren, segons diuen, contraellíder socialiste (Luis)
Jiménez Asúa, matantal policia que l'acompanyava: i les turbes, pareix que perrepresàlies,
cremaren vàries esglésies, una d'elles la de SentLluísal carrer de la Montera, com qui diu
davant del Ministeri de la Governació, d'on podria el ministre refocilar-se bé de la seua
criminal tolerància.
On anem a parar2

El doctor Lluís Gosalbo,8 catedràtic d'Arqueologia de la Universitat de València, qui
acaba de tornar de Madrit, ha estat espectadordels sosoits i en perill d'ésser atingit per
algun tret.

63

Lluís Gonzalvo París va ser catedràtic d'Arqueologia, Numismàtica i Epigrafia de la Universitat de València.

El 1937 va ser nomenatpresident dela secció de Filologia Valencianadel'Institut d'Estudis Valencians.
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De l'esmentada església no han romàssinó les parets mestres i han estat en perill la6

cases adjacents. Un bomberhaperit en l'incendi en compliment del seu deure per a esquivar
la propagació de la crema, ja que no de la destrucció del'església.

En Gonsalbo me diu que dins de poc caldrà suprimir la seua assignatura, Car no hi.

romandran monuments pera estudiar.

La mateixa nit d'aquesta crema me digué mon germà Emilót que va circular per València

la notícia que havien atemptat contra Largo Caballero,i es reuniren grups quess lograren
desfer desmentintels tals rumors. Anit tornaren a circular rumors. La Correpondència diy.

d'uns individus que havien disparat contra-ls balcons de Largo Caballero quan aquest no
hi era.

Lo cert detot ço és que tornen a posar-se les coses com estavenl'altra volta que les

esquerreses trobaren al poder,i si el Govern no aconseguixrestablir l'orde i que comence
la pau ciutadana, conseguiran que les dretes gubernamentals que s'han aixoplugat sots ho
República sen vagen cap a les extremesi provoquen una dictadura.
Ço queno pot seguir és aquesta absurditat. Uns quants milers de ciutadansindesitjables:

assesins, incendiaris, màndriesi lladres, es prevalen de la ignorància o l'apassionament de

les gents per a destroçar, incendiar i matar. l açò ocorre en les esquerresi ocorre en les
dretes, eixa absurditat d'haure dividit els hòmens en dues masses oposades, d'on resulta
que entre Azanyai Gil Robles hi ha una barrera més gran que entre l'Azanyai els criminals
de l'esquerrai entre- Gil Roblesi els criminals de la dreta.
ns

Estem vivint hores molt amargues.Tot el món pareix un gran manicomii Espanya no és

sinó un reflexe d'aquest estat passional.

I

Vivim una època de transició, estem destroint una cultura milenària i no sé si construim

quelcom pera sustituir-la. Lo cert, ço queésa la nostra vista, és que la derroquem. Què hi it
romandràde la culturacristiana dins d'unssegles2 Talvolta ço que romandela cultura antiga I

de la cultura romana vingueren segles defoscúria i tirania. Qui haguera dit al segle xi —1

que aquestacivilisació estava per a arribar al seu pinacle i encetar enseguida la seua

decadència2

I

És lo mateix que-s passaria als antics contemplantels progressosdeles ideescristianes: —
estarien moltlluny de pensar que aquells desarrapats afonarien l'imperi. Tal com hui: però
hui ja comencen de creure-se-hu.
Allavorsles classes elevadesanaren perdentla fe-n l'imperi i el poble ajudà a desorganisar
la seua administració, mancaren de més en mésels genis dirigentstotalitaris, fins arribar a

descompondre's en xiquetes governacions que cascú administrava com sabia i podia: i el
sentit nacional començà a resorgir.

64 Emili Gómez Nadal (València, 1907-Valença d'Agen,França, 1994). Germà,per part de pare, de Nicolau
Primitiu. Professor d'Història Antigai d'Història d'Amèrica en la Universitat de València (1931-1936). Fundador
del'entitat valencianista Acció Cultural Valenciana, de la qual va ser president Nicolau Primitiu. Membre del
Partit Comunista d'Espanya desdel 1936. Quan va acabarla guerras'exilià a París, on participà enla resistència
francesa.
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Durant segles es va seguirla lluita entre la idea d'imperii la de nacionalitat, fins acabar
per esdevindre aquella un mite i aquestalo real.
Huies presenta de noual tapet polític aquestalluita: les idees d'imperi i de nació tornen

a oposar-se. Aquella ésla idea política que poguérem dir-nearistocràtica, aquesta,la popular
per ésser la que el poble pot dominar i potservir-se'n.

Tornarem a una nova edat mitjana2 Jo crec quesí.

Per una banda,les organisacions obreres, classificant-se per oficis i mesters,federant-se i
confederant-se, tendixen al nacionalisme federal que porta a una organisació del móni de la
societat millor i mésracional.Peraltra, el feixisme polític de tendència corporativista tendix
a l'imperialisme i no cab dubte quedela lluita d'aquests moviments, en part antagònics
i'en part similars, sorgirà una organisació nova que enderrocaràl'excessiva plutocràtica i
farà que l'home siga menys esclau, si triomfa la tendència nacionalista, o més,si(triomfa)
la imperialista.
En el nacionalisme, l'home és una roda que potaspirar a manivela: un individu: en
l'imperialisme no és més que una dentdel'engranage, una mitat indiferenciada ab poques

esperances d'eixir-ne de la massa, com nosiga perla intrigai el favor.
a Ei

Què-nshi roman dela cultura antiga2 Arqueològicament, quan repoc:literàriament, quan
poc també. Què-ns hi roman dela cultura mahometana2 Quasi podem dir que menys de
ço quenshi romande la romana,tenint en compte que aquests ens destroçaren la nostra
genuina ibèrica.
Els cristians han derrocat duescultures notables: la romanai la sarraina. Ço que no han
destroit intencionalment per odi i maldat heu feren després per arqueofòbia i neofília.

l'el món continua lo mateix: ço que no destroixquenles turbes criminals o enfollides
heu faran els concejalsi arquitectes, ço que aquells no cremen, aquests enderrocaran per
mercantilisme o per embellir les ciutats.

És destí de la cultura.
Divendres, 20 de març de 1936
— a —

Havem tengut una setmanafallera. Els primers dies foren explèndits d'un sol estival:
emperò tan apenesplantaren lesfalles, començà-l temps defer caracesi ploure cernut.
Hi havien falles alamon ingenioses, i era de doldre com al reblanir-se els ninotsi les
coses, es desfiguraven.
És festa de soli alegria i, quan mancael sol, la festa no és completa.

Molta animació: pareix, emperò, que no tanta com altres anys. Hi havia certa intranquilitat,
fins es dia que quan acabaren de cremar-selesfalles, començarien d'encendre's esglésiesi
convents. Afortunadament,fins ara, no ha sosoit res: més encara: és prompte pera dir-ho.
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Aquestaintranquilitat deu acabar-se, car, o el Govern garantisa la pau pública, o 4j
Governserà arrollat per una força revolucionària o altra. No-s potviure sots l'amenaça dela
tea incendiària, de l'arma homicida o dellladre d'honresi de béns.
Es diu que:n Elda violaren a dos xiques davant de son pare, ques'ha tornatfoll: quen

no sé on, per Alacant també, violaren a una donai la filla davant del mariti (dell pare,i

que:n Jumilla assessinarenalretori traguerena la plaça a la neboda —bella i bledana- i I
violaren. Potser que:n açò, però en aquelles coses que:s comproven, es veu que hi ha maj.
alamon perahí.
— b—

Ahir vaig anar a visitar a-n Josep Sanchis Sivera, el canongehistoriador, director degà del I
Centre de Cultura. Fea dies que volia parlar am mii quejo l'havia anat a veure senstindra
la sort de trobar-lo.
Ell creu que deu dimitir el deganat, pervell, per capellà que no potanara totes bandes, i
en aquestes circumstàncies, ab el trage talar.
A l'advenimentde la República ja va suscitar aquesta questió i, allavors, el vàrem disuadir:
a mi, meraallavors indiferent. l lo mateix ara. Indiferent per quant el problema està en el
sustitut, car, què:s guanya de posar-ne unaltre degà així mateix decoratiu2 Més decoratiu :
que'l Sanchis Sivera no serà, hui per hui.
Això damuntde quesi-l canonge tingueraveritable conciència de que la seua dimissió
era necessària pera la vida del Centre,lo naturali expedit seria que presentara la dimissió
irrevocable, veritablementirrevocable.
El canonge, emperò,està ja en l'edad eixa de l'egolatria:tot hu hafetell, tot lo d'ell és
lo millor, ningú potfer res millor queell. l en aquestes condicions no sé com se l'anava a

sostitoir i per qui.

Ell diu que:m consulta a mi perquè és am el qui té més confiança, (quel Carreres fa lo que
li pareix. iPobre Carreres, que treballa com un negrelPareix ésser que Carreres de vegades
hallevat d'AnalsÉ algun treball del canonge pera posar-ne un altre —sense importànciai
impropri dels Anals, diu el canonge-. Els treballs d'heràldica de San Petrillo.s diu que son
propris de revistes especialistes —aquí, en Anals, deuen publicar-se les coses resumides.

Mediu altres coses quem semblen absurdesi filles d'eixa egolatria senil de l'investigador.

Jo també cauré en això2

M'apuntasi seria convenient nomenardirector degà a Jogim Reig. Me quede bocabadat.

Perquè Reig, que pertany a la Junta de Govern, es preocupa pocd'assistir. És home molt
ocupaten altres coses, com molts, i lo més greu és queaspira a estar cap de partit, ço que
seria malvist per molts,i perjudicial.
El Centre de Cultura pot fer molts pocs milacres ab les migrades subvencions que té.
Un president ab iniciatives es trobaria ben prompte lligat de peus i mans per no comptar
65 Anales del Centro de Cultura Valenciana:revista que es va començara publicar l'any 1928 com a butlletí
del Centro de Cultura Valenciana.
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José Caruana Reig, baró de San Petrillo (València, 1880-1956). Militar i historiador. Director degà del

Centro de Cultura Valenciana (1943-1956). Regidori tinent d'alcalde de l'AjuntamentdeValència.
60

am pecúnia per a pagar personal docenti investigador que vingueraal Centre a treballar.

Hui noss potferaltra cosa que cercar personal altruiste que faça com el famóssastre del

Campillo." I ja-s veu lo difícil que és això.

Lo que hical hui és impulsar tot quan mils els Anals, augmentarels plecs, fer-lo bimensual,

millorar-lo i veure de posar en marxales seccions creades.
— C —

Han nomenatalcalde a (José) Cano Coloma, l'advocat contrincant, hui acusadorprivat
en el procés que se'n segueix per usurpació de patent.

Això em posa en unasituació un poc desairada en Proai hauré de dimitir.£
Cd
A.A.V. (Arxiu de l'Ajuntament de València) Carreres Zacarés: Sotsobreria 69. Noms de

pobles.

És interessantrepassar els llibres de Sotsobreria. Hi han alamon de dadesestimables.
Li he contat a Carreres de la meua visita al canonge i ell n'està un poc fart, de les
genialitats d'en Sanchis Sivera, fins haure pensat algunes voltes en la dimissió del seu càrrec

de secretari del Centre.

Al degàli ha acodit la mania de que no fem casd'ell. És un poc de neurastènia. Coses
de l'edatl Pel temps, als demés ens passarà quelcom mateix.
Dissabte, 21 de març de 1936
dSe podranllogar cairetes.x Es diu d'una persona que s'enfadai insulta i recrimina.
dSe podran llogar cairetes pera oir-la.x Es referix a l'espectacle que donarà en els seus
crits i exclamacions.
Dilluns, 30 de març de 1936
— qd —

Tinc una depressió moral aquests dies que m'aclapara: hi han tants problemes... I no és
el menorla manca persistent de faena.
La questió social, agreujada per una política suicida, està agreujant-se d'una manera que
dóna què pensar. Continuen els incendis, els atemptats,les revoltes... A Alberic ha hagut
un intent de comunismelibertari,i així mateix en Tavernes de Valldigna, on diuen que

han crematl'arxiu i potser mort el secretari, a Favareta han crematl'església:els periòdics

continuen sense dir res. Estem en períodeelectoral. Les dretes diufen) que volenretirar-se i
no anara les eleccions. Bela Run, el que fon dictador d'Hungria, diuen que és a Barcelona.Els
67 Es refereix a la dita castellana 4El sastre del campillo, que cosía de balde y poníael hiloo,utilitzada per
a referir-se a qui, a més detreballar debades, encarali costa diners.
68. Segons sembla, Tòfol Bellver, fabricant de maquinària agrícola,va iniciar una demanda contra l'empresa
de Nicolau Primitiu per la presumpta còpia d'una maquinària.
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1

comunistes diuen que pera desprésdelllur triomf en les propereseleccions, s'apoderarary

del poder.Els baixos fonssocials es remoueni s'engreeixen.

Mon germà (Paco) me diu que Àngel(l'encarregat d'expedicionsi estatges que tenim

com a home d'absoluta confiança), junt ab son germà Tomàs(carreterdeltallen i un torner
que no és com Tomàs, formenel grupet comuniste deltaller i solivianten el personal parlant

del reparto i d'altres bogeriesperl'estil.

Ja sabia jo quel'Àngelera una espècie de delegat del Socorro Rojo,i que algunesvoltes
s'havia imposaten eltaller per a què cotisaren peral dit Socors Roig. Com es van posantels

tempsl Acabarem per no poderconfiar ni ab les personesde la nostra intimitat. Vat ací un

homequeés, durantla major part del temps,el veritable senyordel taller, l'home de més
confiança, fent propaganda contra els nostres interessos.

En quantal torner, quefala treseta, és un homepartidari de la igualdat de categories, és
a dir, igualaren jornal alsinútils o inferiors com ellabelútils i experts. Això, que ja ha segut

abandonat pels soviets,car l'experiència els ha demostratlo nociu detal igualdati lo injust
irritant de tal monstruositat, que és la vera desigualtat.

Tot ço mestranya d'Àngel, que pareixllest. I és queelsllests, en aquestes ocasions, volen
veuresi, fent graonsdels ignorants, milloren desituació: el mónésdels ossatsi za riu revolt,

ganància de peixcadors:.

— b—
El meu fill (Doménecl diu que ha notat quel nostre taller és molt conegutdel Partit

Comuniste (i) quen eltaller hi han gents de totesles idees: des dels més extremistes de
dreta fins als d'esquerra.
Açò es deguta la manera que havem tengutde reclutar la gent. Mai havem preguntat
a nengú perles seuesidees.
Dimecres, 1 d'abril de 1936
— a Ens

Estos dies m'estan imprimintla tirada apart de la 2a Setmana Cultural Valenciana d'El
bilingúisme valencià a la impremta de S. Melià, a la plaça de SentaIrene, i La llengua valenciana
a l'escola a la de Cortell, carrer d'Àngel Guimerà." Ací també, segons m'han dit, tenen a
69

Àngel Albalat Aparicio, sindicat en la UGT, porter d'IMAD (Industrias Mecano Agrícolas Domingóme2),

i el seu germà, TomàsAlbalat Aparicio, també sindicat en la UGT.

70

El Socorro Rojo internacional era una organització dedicada a replegar recursos econòmics amb els

quals atendre el mantenimentd'obrersaturats, vaguistes, empresonats, perseguits,etc. Durantla Guerra

Civil va realitzar una intensa tasca sanitària i benèfica,i dugué a terme l'evacuació d'infants a Mèxic i a la
Unió Soviètica.
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El primer opuscle correspona la conferència pronunciada en la II Setmana Cultural Valenciana,el

24 dejuliol de 1933, Dia de la Llengua, ambel títol eEl bilingúisme valenciàa la llum de la Història, de la
Filologia i del Nacionalismes, el segon,a eLallengua valencianaa l'escolaz,conferència pronunciada dins de
la Setmana Pedagògica d'Ontinyent,el dia 20 de setembre de 1934. D'ambduesobres se'n va fer unatirada

de 500 exemplars.
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es

punt el material pera la tirada d'unes conferències sobre llengua valenciana per compte
de l'editorial Acció, una d'elles titolada eLa llengua 'bacava",l'altra no menrecorde.7
i
He estat a l'arxiu de la catedral una estona —en valencià es diu ratet— per a fer temps per
a visitar a Joan Tomàs, professor del Conservatori, qui m'han dit no és aquí fins les dotzei
mitja.
He trobat a Osset, que no ix ara, com qui diu, de l'arxiu catedralici. Està, com qui diu,
quetira xispes —tamé diguem purnes, xispes és castellà— ab el canonge SanxisSivera, per
la seua manera acaparadora d'ésser. Li armà un escàndol quan va sabre quel'Osset havia
tret còpia del vocabulari mitgeval de Chabàs"per a publicar-lo.
me dc
Passat un quart de segle de les noces,
. el seu pas per nosaltres marcà el temps,
però en les nostres ànimes, perenne

l'amor, Toneta meua, estarà fresc.
Va assenyalantels rostres ab les rugues,
i, marcint-nosles carns, s'enduu el jovent,
però el tresor dels purs afectes nostres
sempre amorosos rebossanttindrem.
La vida ens ha donat amargues proves,
hem lluitat, hem sufrit sempre juntets,
però en canvila justa Providència
ens va donar conort ab sis fillets hereus.

Sols u a la llar ens manca,
sempre sa absència pena ensofereix,
però al seu lloc, gojosos, podem veure
mésfills que acíla llar vénen fer.
Hem de passarels anys, junts cossosi ànimes,
tornant cap a la terra lentament,
però veient formar a nostra ombra
altres nius, com el nostre, plens defe.
lal mésenllà, deixant-los en la lluita,
72 Es tracta de da llengua Ba-Ca-Va (Balear-Catalano-Valenciana), conferència pronunciada en l'Agrupació
Valencianista Escolar el 30 d'abril de 1935, i de dLes llengues que enscalen usar, conferència pronunciada en
- l'Agrupació Valencianista Escolarel 16 de març de 1934. Ambdues conferències van ser publicades en Acció
des del 14 de setembre de 1935fins al 15 de febrer de 1936, però de cap d'elles se'n féu unatirada a part.
73 Roc Chabàsi Llorens (Dénia 1844-1912). Eclesiàstic i historiador. Rector de Déniai, des del 1891, canonge
arxiver de la seu de València.
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cercant-nosper a sempre, volarem,
però tindrem ací sers enyorosos

que-nstancaran els ulls i ens faran precs.
Divendres, 3 d'abril de 1936

Nacionalisme: la terra deu ésser dels municipis, aquests deuen estar descongestionats

de manera quel camp i la muntanya estiguen poblats de la manera racional que exigeixca.
la llur explotació.

Els nuclis rurals deuen estar fomentats lo suficient per a què la vida en comú siga de —

suficient auxili mutu.

No deu haure ni pobleni caseriu, per minuscle que siga, que no tinga els mitjans de
comunicació necessaris i còmodes, serveis de correussuficients.

Els serveis comunals (aigua, llum, calefacció i altres convenients) deuen estar

municipalisats.

Els edificis poden ésser propietat de particulars o entitats.

La entitat superior al municipi és la comarca, superior a la comarca,la regió,i superior:

ad aquesta, la nació.

Cadascuna d'aquestesentitats tindrà un nom peculiar, que no mai serà el de nenguna —
deles entitats inferiors que la composen pera esquivar la tendència imperialista. Tampoc

la llengua pendrà-l nom de nengunaentitatinferior, sinó el nacional, i (cas que) aquest no
existixca de natural o històricament, hi haurà d'imposar-seartificialment d'una manera
indiscutible.

Cada municipi assenyalarà un límit al luxe màxim i un nivell de vida mínim que no

podrà ésser rebassat, tenint que disminuir el primer per a mantindresegon per mitjà de
contribucionsvoluntàries dels pudients, o forçoses quanles voluntàries no basten.
Igualment, les comarques assenyalaran un nivell màxim i mínim entre-ls municipis,

fomentantla riquesa dels més pobres valent-se dels mitjans dels pudients.Així mateix faran

les regions ab les comarques, i les nacions ables regions.

Igualment, pertanydran als municipis les mines, les pedreres, les aigues naixents, les
passants, segonsla servidumbre que impliquen,els salts d'aigua i demésforcesnaturals —
produidesalsllurs térmens.

Salvu aquelles coses necessàries per a ús comunal(prats, camins, fons per a beure, etca),

podran ésserarrendats a particulars o entitats, camps, boscos, mines,salts d'aigua, etca.
Dissabte, 4 d'abril de 1936

Els meusfills ens han compratab elsllurs estalvis un llit de matrimoni com a record de

les nostres noces d'argent, car el que teníem era bastant incòmodei l'anem a destinar a la
casa de Massarrojos.

eeentoliaentyé
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DA

Dimenge, 5 d'abril de 1936
Ab mon fill Primi me'n vaig d'excursió a Paterna.En arribar al barranc d'Endonça,juntal
Pont, senyalal'altímetre:
4170,00 mts,, a les 8,35.
Céquia dels Frares.

(dibuix, pàg. 402)
Ens havem fixat que l'aqueducte està tallat i acabat per les cares aa:i quel entre ai a 1
deuria haure una canal, probablementde fusta pera deixar pasa l'aigua del barranc.
Tornem a prendrel'altura:
4168,00 mts., a les 8,45.
Al tros del Cueter, junt al barranquetde Sau i el camí de la Canyà, que han fet ara nou:
4190,00 (m.J, a les 9,15.
Almorsem. I després,l'altímetre senyala:
4185,00 (m.), a les 9,43.
Quanarriben a l'aqueducte del barranc de la Font,l'altímetre senyala:

418250 (m.J, a les 10,15.
Un llaurador, Vicent Calatrava Miquel, plaça del Forn, 5, Paterna, senyor del camp, mediu

que aquestes parets de moro es diufen) dLa paret del barrancdela Font,i és una cèquia

de abans de la de Moncà queprenia en l'açut i que es veu al Mas de Febo. Que açò es diu
partida del barranc de la Fonti el camp, Camp dela Font2. Aquesta font diu que era una
que:n posaren del canó dela de la Font de Paterna, quellevaren pel vitigal, passant-la més

avall, fins que-l mestre del camp onestava, estant concejal, la va fertraslladar on ara, que
es diu la FontdelJarro.

U dels pilars que hi romanen volgué llevar-lo, però diu que és moltfort,i jo li pregue

que nodlleve. Ell diu que estorba per al desenvolupamentdels albres. No heu crec,carsi
fóra així, els mateixos s'haveren encarregat d'enderrocar-lo.
Li explique l'origen i traçat dels aqueductesi roman entre incrèdul i bocabadat.
L'altímetre senyala:
4-183,50 (m.J, a les 10,40.
En tornara lo del Cueter,l'altímetre senyala:

4184,00 (m.J, a les 11,15.
4-186,00 (m.J, a les 11,25.
Es comprén que pera restablir la pressió normal cal algun temps. Enans,al barranc de
la Font, en prendre la pressió la primera volta, heu havem fet immediatament després de

pujar del barranca l'aqueducte i per xo després,al prendre-la per segona vegada,ha pujat,
segurament.
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Reproducció dela pàgina 402. Vàrial

En arribar al barranc d'Endolça juntal pont:
4-160,00 mts., a les 12.
En arribar a Casa fem el còmput:
Endolsa

Sau

Barranc-Font

170,00 Ím.J
168,00 (m.J
160,00 (m.J

190,00 (m.J
185,00 (m.)
184,00 (m.J
186,00 Ím.)

182,50 (m.J
183,50 (m.J

498,00 Ím.J

745,00 (m.J

366,00 im.)

mitja

166,00 Ím.J

186,25 Ím.J

183,00 (m.J

màxima

170,00 (m.J
160,00 Ím.J

190,00 im.J
184,00 Ím.J

183,50 Ím.J
182,50 Ím.J

mínima

De totes maneres, es pot afermar:
a) Que l'aqueducte de la paret del barranc de la Font no és unafillola del de les
Llometes.
b) Que l'aqueducte d'Endolsa pot ésserla continuació del dela Font.
C) Que, possiblement,el de Pusseroses continue pel del barranc dela Font.
Dilluns, 6 d'abril de 1936

Huifa vent-i-cinc anys que-nscasaren a la parròquia dels Sents Joans del Mercat o de la
Boatella. Hui, en commemoració, tamé havem anattota la família a oure missa a la capella

de la comunió dela dita església, on ens casàrem,i havem fetfesta familiar a Casa en bona
amor i companyia.

Dijous Sent, 9 d'abril de 1936
Anit se'n anàrem ja a Massarrojosper a passar els dies de Pasques i que:ns pegue-l sol
un poc.
Havem estat dubtantsi aniríem o no, car teníem temora ço que puguera ocórrerel dia

12, primer de Pasqua,car havien de celebrar-se eleccions municipals, emperò s'han suspés
sine die i això ens ha decidit.
Hui complix vent-i-quatre anys el meu fill major, Doménec.De la primera muller ne vaig
tindre u que era xiqueta" i seria major que aquest, si haguera vixcut, emperò va morir prou

abans de posar-me a festetjar ab la mare de Doménec,actual muller meua.
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Es deia Asunción GómezNicolau, que va nàixerl'1 de gener de 1909 i moríel 19 de març de 1910.
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Divendres Sent, 10 d'abril de 1936
Dilluns, dimats, dimecres, dijous, divendres, dissabte, dumenge.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sàbado, domingo.

zva
i

Lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, domenica.
Segundafeira, terça, quarta, quinta, sexta, sabado, domingo.
Monday, tuesday, vvednesday, thurs,fri, satur, sunday.

ci LE

Montag, dienstag, mittvvoch, donnerstag, Sonnabend, Sonntag.

dl

Divendres, 17 d'abril de 1936

Ahir vingueren a casa els oncles del nuvi de mafilla Toneta a demanar-me sa mà.

Dinàrem juntsi als postres me va llegir una quartella molt sentida fent la demanada.

cd:

S'ha fixat la data del casamentpera fins de setembre, que vindrà novamentl'oncle, qui
és capità de la marina mercanti hi ha que profitar un dels seus viatges.
x

Hem passatla vesprada junts, reinantcordialitati afecte.

Dissabte, 18 d'abril de 1936

ui

dre

Francesc Soto,el concejal valencianiste/é ens conta a Proa unes quantestristes anècdotes

dels econcejals defallas valencianistes que han enviatl'AVRi el Centre d'Actuació Valencianistdii:
a

a l'Ajuntament (il que-ns posen enridicle.

El

Les xiquetes ambicions d'aquestsindividus quefan estèril l'acció valencianista.

dl
I

Dimenge, 19 d'abril de 1936

Monfill Primi i jo sen anem a la CanyadadePaterna pera estudiarl'aqueducte de Véle3,i
des delBarranc del Cano i Mas de Febo fins a Paterna.
A Casa senyala l'altímetre:
di:

425000 mts., a les 7.
S'en anem a la Canyà de Penya i en arribar al Mas de Feboa l'aqueducte de Vélez. 3—

senyala:

i

4-280,00 mts., a les 9,08.
Almorsem i després senyala:
430000 mts,, a les 9,30.
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La seua filla es va casar el 17 de desembre de 1936 amb Lluís Zalbidea Carande (Bilbao, 191 valència

1992), enginyer basc quetreballava en Campsa.
76 Francesc Soto Mas. Regidorde l'Ajuntament de València perl'AVR (1931) i despréspelPartit Valencianista

d'Esquerra. Va pertànyeral Centre d'Actuació Valencianista i a Proa.
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Pegant-li uns colpets arribem a la céquia de Moncài pegant-li uns colpets, també
senyala:
300,00 mts.
En arribar al riu, sense colpets senyala:
/

4270 mts,, a les 9,40.
Tornem a la céquia de Moncài pegant-li uns colpets senyala:
4-281,00 mts.
Tornem a l'aqueducte de Febo i sense colpets senyala:

4273,50 mts.
Tornem a mirar als dos minutsi sense colpets senyala:
4-300,00 mts., a les 9,50,i pegant-i colpets roman igual.
Tornat al canó de la céquia de Moncà, sense colpets senyala:

4-277,00 mtsm,i pegant-li colpetsarriba a:
4295,00, mts.
Mirem,i als dos minuts senyala:
4-269,00 mts.
Aguardem uns minuts mési romaninalterable. Li peguem unscolpetsi el fem pujaral

4-300,00.
En arribar al barranc del Martellet (el primer), senyala senscolpejar:
427600 (m.J,i colpejantarriba als 4-300,00.
Dos minuts després tornem a mirari ha tornata:
4-278,00 (m.J.Els colpets són, doncs, contraproduents.
A la céquia de Moncà senyala sense colpets:

4267,00 (m.J, a les 10,23.
Sempre queseli peguen colpets puja, encara que haja de devallar.

Després del barranc de Colom,al final del Cano, dirigint-se cap a Despenyaperros,

senyala:

4285,50 (m.J, a les 10,38.
A la céquia de Moncàsenyala:
4-268,00 mts.

Tornanta l'aqueducte senyala:
4275,50 mts.
L'anterior 4-285,50 mts. deu ésser error meu de mira.Tal volta tornat a mirar està igual i
pegant-li colpets arriba al 4-300,00 (m.J, com sempre.

Seguim per Despenyaperros, on es veuenvaris troços enderrocatsi fora delsiti. Al primer
barranc després de Despenyaperrostrobem l'aqueducte formant un dic de pedra ensellarets
rústecs. Hi romanen unstroçosde l'aqueducte als extrems. Cap al mig està enderrocat per
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les aigúes. Es veu quel senyor del camp no cuida deldic i el camp formata sobre se lin.
anirà. Senyala:
4-286,00 mts,a les 11,15.
Traguem quatrefotografiesi el meu fill dues. Senyala:
4-290,00 mts,, a les 11,30.
Per la posició de pas de l'aqueducte es veu que aquest anava per minati rònega

t

aflorava al pas dels barrancs i per Despenyaperros, quetal volta oferira més seguretat

allavors. Un llaurador ens diu que-l barranc és zel dels Napso.

Ací, la séquia de Moncà no passa per cano, és a dir, quel barranc desembocaen la
I
séquia. L'altura d'aquesta és:
4-282,00 mts., a les 11,40.

A un centenar de metres del barrancdels Naps, cap a Paterna, a la dreta del camí hi ha

una paret decal i canti rajola mòlta, lluida perla part del camíi per dalt,i en rústega per

la part que mira cap a la séquia. Té uns sis metresdellarga i pareix feta in situ, però crida
l'atenció que pareix perla rusticitat de la Cara dita que haja caigut de dalt, però no. Es veuen
per dalt senyals. Pareix que està in situ. Què era, doncs2

No és de l'aqueducte, però podria ésser un /acus o un castellum. L'altura és:
4297,00 mts, a les 12,03.

(dibuix, pàg. 408b)
A: barranc dels Naps
BCD - colines. Despenyaperros

C s estació ibèrica i dels metalls
a'b'- aqueducte de Vélez

ab — camí a Paterna. Camí del mas de Febo
cd s séquia de Moncà

ef — riu Blanc o Túria
A menys d'un centenar de metresdela dita paret, el camíes fica per una barrancada—
deixant una llometa-toçalet a la dreta: trobem algun test que tire per no tindre importància. 4

El meu fill en troba altres que ja pareixen tindre (importància). Cerquem cuidadosamenti

anem trobantceràmica dels metalls, ibèrica i hellenística. Aquesttoçalet, queté unasituació —

estratègica, és una estació arqueològica. Com éstart, deixem pera un altre dia seguir la
exploració.
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El camí del mas de Febo ve a començaren el de Manisesperjunt al molí del Testar,

de Paterna, entre-l molí, a la dreta d'aquest, i una casa, es veu queés el primer toçalet de
Despenyaperros. Però al toçalet d'enfronta la part oposta del barranc en D, havem trobat

també rests ceràmics dels metalls, ço que vol dir que hi ha que explorar-ho bé. Està a una

mitja hora llarga de la estació de Paterna.

Un carreter a qui preguntem ens diu ePenyaperroso.
Dimecres, 22 d'abril de 1936
— a —

Lingúística.Els dialectes es propaguenpel poble baix i son conduits perell en les seues —

emigracions, percontra,les llengúesoficials segueixen l'imperii les literàries son propagades

pels documentsi pels hòmensdecultura. Encara quelestres llengues podencoincidir,

ordinàriament solen ésser divorciades.

Sal idt

Las Provincias. 21 VII.1 932. eContra la unidad nacional. En el mitin de homenagea Galicia.
se habló de las cuatro grandes naciones queintegran Espania, que son: nación Atlàntica —
L.J. Habló despuésel sefiorRovira Virgili £..J. Dijo (..J que son:la nación Atlàntica, formada

porPortugal y Galicia:el País Vasco:la nación mediterrànea, de la que es cabeza Catalufia,
y la de Castilla.x

Dijous, 23 d'abril de 1936
Hui ha segutla Festa delLlibre, que quasi es converteix, rònegamenten 4Festa delLlibre

Castellà,

Quan vaig estar president de Lo Rat Penat pensí en aprofitarla festa pera ferlla) l Jornada

Huici, abans Maraguat, ha fet un alarde ornantl'aparadordellibres valenciansab el bust

de Llorente. És un epeguefio fenicio,, que diu ell mateix.
Dissabte, 25 d'abril de 1936
— a —

Huifa dos-cents vent-i-nou anys de la derrota d'Almansa.

77

Jaume Ferrer Verger. Secretari de Lo Rat Penat en la junta creadaa l'acabament de la Guerra Civil.
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gel

totes dellibres valenciansi alguns catalans: Proa ha parat també unataula al carrer de Pi
i Margall, pel TeatreEslava, i diuensi l'Agrupació Valencianista Republicana n'ha parat un
altra.

————ue

Huise li ha donat ja mésenlairei Ferrer Verger" ha omplit tot el pati ab sis o set taules

ee Pl apa)

delLlibre Valencià, i començàrem d'una manera improvisada venentunescent pessetes.

D'aquesta data provenenels refranys valencians cQuan el mal està-n Almansa,a tots
alcançav i el modisme dTot es perguè-n la batalla d'Almansa.
Acció Valencianista celebrarà una sessió aquesta nit i m'ha convidatper a què la presidixca

i diga unes paraules.

ES
Proa va enviarfa uns dies, a totesles entitats valencianistes, una carta circular fent-los
present que aquesta època en què Catalunya ha recobratl'Estatut autonòmici Vascòniai
Galícia van a demanarelllur, és la més apropriada per a què-ls valencianistes ens preparem
a demanar-lo així mateix.
Degut segurament ad aquesta carta, Alfaro en la Diputació i Castanyer Fons en
l'Ajuntament han promogut la campanya,i aquest, per unanimitat i am gran entusiasme,

haaprovat declarant-ho urgent.$

Cal que ara ensdirigim nosaltresa tots els ajuntaments.
— C —

Hui complix dènou anys el meufill Primi: serà un homedeprofit. És estudiós, judiciós
i treballador.
Ges les
Es féu la vetlada a Acció Valencianista, (on) vaig donarla conferència.El saló estavaple.
No cabien assegutsi estaven els demésdrets. Seríem unstrenta."

Aquestessales xicotetes donenla ventaja d'un fàcil èxit de públic.

Dimecres, 29 d'abril de 1936

Havem anat a parlar am l'alcalde, en Cano Coloma,(Enric) Navarro (Borràs)i jo, en nom
deProa, sobre la Setmana Cultural, i diu que no està disposat a gastar-se un cèntim en
culturai festes mentre hi haja que comprarllet perals hospicis i cotó-n-pèl pera les cases

de socors.

Hem romésen presentar-li un pressupost barateti, si són poquetsdiners,tal volta heu
accepte.
És quelcom vergonyóslo que passa a l'Ajuntamenti la Diputació.Tot s'invertix en pagar
personal que non fa un brot.

78 Es tracta de Vicent Alfaro Moreno (València, 1902-Lausana,Suissa, 1974), qui va ser alcalde de València
entre 1932i 1934 i fundadord'Esquerra Valenciana,i d'Angelí CastanyerFons (Huéneja, Granada, 1905-València,
1974), membre de Proa, qui s'encarregà per delegació del'alcaldia de València de negociar les adhesions de
les corporacions municipals i provincials d'Alacanti Castellóa l'estatut valencià.
79 —El discurs que va pronunciarel 25 d'abril de 1936 fou publicat en Acció (101, 2 maig 1936) amb el
títol aParaules pronunciades enla sessió de condolperla pèrdua dela Batalla d'Almansa al centre d'Acció
Valenciana2.
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Dimarts, 5 de maig de 1936
El dimenge anàrem a Massarrojos ma mulleri jo i Emparet (Gómez Senentl, per a oure
la missa del Roser que dedicael Roig, el seu germà.
Per la vesprada vaig tornar a Massarrojos perl'assumpte del desaloixamentde la costura
—escola de xiques—, com li havem demanata l'Ajuntamenti ha acordatla Junta Local de
Primera Ensenyança.
Fa temps que sentíem la necessitat de que l'habitació superior de la nostra casa, que
ocupa la esmentada costura, fóra desaloixada perquè, com la família creix, no:ns basta la
planta baixa.

L'Ajuntamentnoli venia bé desaloixar-hosi no li cercaven al mateix poblealtre local que
reunira bonescondicions. Férem vàries gestions, senseresultat falaguer, fins que sabérem
que Tolo, l'obrer, un bon xicot de Massarrojos, en vindre-se'n a viure a València deixava la
seua Casa buida.

Es convingué am ell que:n solicitar nosaltres el desaloixament, oferira a l'ensems la seua
casa, i així se féu. Finalmentfon aprovati ja anava fer-se l'obra corresponent, Tolo tombà-ls
tabics...
Però en això vinguerenleseleccions a diputats, perfebrer,i escalaren el poderles dites
esquerres, i cada poble es convertí en uninfern i sencenguéen cadascú una guerracivil més
o menyssordai greu. Il Massarrojos no havia d'ésser menys,i encara que afortunadament
les coses no han passat a majors, quan menyss'havia de conéixer quelcom.l l'han pegàab
Tolo, perquè ha votat a les dretes.
Unsquants, especialment dones,les mésfuribundesforasteres, s'han proposat d'impedir
el trasllat a la casa de l'infelís Tolo, que és un bon home.
El meu cunyat Pepe Senent, queésl'inspector de Massarrojosi qui ha mediat en aquest

assumpte,volent-ho arreglartot pacíficament havia tractat de crear a Massarrojos una escola
de pàrvulsi quels del Casinet d'esquerra cercaren unlocal d'ells per a contentara tots: però
no hu ha conseguit. Ells no volen una nova escola: ço que desitgenés fastidiar al veí, alllur
més pròxim, perquè no ésdelllur casinet.
Polítical Polítical Per compte d'educara la genti preparar-la a una convivènciafraternal,
la incivilisen. Com hem d'anar am eixes condicions a una autonomia2

Mentre no estrobe una maneralliberal de fer política sense partits, la humanitat està
perduda i cada dia estarà pitjor.
Dijous, 7 de maig de 1936
— a sl

En l'aut i Pedro, he anat a Algemesí, he visitat a (Francesc) Montaguti Pelufo.
Despréshe seguita Llaurí per a veure algunescircumstàncies de Lauro, romana.
80 Joan Valentí SenentIbàfiez (València, 1888-1965). Creadordela primera gestoria i autoescola establida
a València, i conegut amb el sobrenom del Roig.
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I
i
—
I
I
I

—V:II. pob. vP. mes.XIX.
He seguit desprésa Cullera, saludat a Cardona, del molí Xiquet i, pel Perelló de Sueca,

me:n tornea València.

—— —é
En arribar al corral de na Sancha, abaixe a inspeccionar a la llum del dia.

(dibuix, pàg. 418b)

Junt al camí es veuenaltres murs coneguts. Deuria fer-se una excavació.

Dilluns, 11 de maig de 1936
— a —

Ja deu haure presidentde la República: els edificis públicsi entitats republicanes ostenten
banderes.
en lcE
El dissabte perla nit tinguérem consell a Proa.

Tractàrem de varis assumptesi principalmentde l'Estatut Valencià i dela tàctica a seguir

enversels partits polítics per a la propaganda.
Desd'ara tenim per descomptatque-s partits no valencianistes que arriben de sobteal
nacionalismees faran els senyors del movimenti arraconaran als valencianistes de tota la
vida: però ço que vulgarmentes diu dfaça'sel miraclex, més quel d'açal diable.
Pareix mentida quela iniciativa de Proa de fa menys d'un mes,dirigint unacircolar als
partits valencianistes i àdhuc valencianisants pregant-los una acció conjunta en favor de
l'Estatut Valencià, haja assolit un èxit tan ràpid. Primer, fon Alfaro a la Diputació, en nom
d'Esquerra Valenciana: després, Castanyera l'Ajuntament, en nom delCentre d'Actuació
Valencianista i de l'Agrupació Valencianista Republicana,i encaraaltres entitats que es van
adherint.s'
Divendres, 15 de maig de 1936
— a —

Segueixenací i allà els incendis d'esglésiesi cases particulars. NovamentAlzira-ha sofert

el vandalisme deles turbes dirigides per esperits incultesi criminals. Més lo segon quelo
primer. Les vagues es sucedeixen unesa lesaltres. La intranquilitat pública, especialment
als sectors pacífics i temorencsi als no coparticipants delFront Popular,es va extenent.

81

Aquesta carta va ser publicada sota eltítol dPer l'Estatut valenciàx en Timó (núm. 8-9, febrer-març

1936).
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Ò En
Lo pijor és que la gent pareix que va creguent que aquests desordres són ja en contra
dela voluntat dels governantsi, si això fóra així, demostraria quelprincipi d'autoritat manca
i estem abocats a Déu sap què.
Ja tenim a (Manuel) Azaha ala Presidència de la República i a (Santiago) Casares Quiroga
a la del Govern i (Diego) Martínez Barrio a la de les Corts. No trigarà gaire a veure'ssi pot o
no restablir-se la tranquilitat pública que tant ens manca.
EES
A.A.V. (Arxiu de l'Ajuntamentde València) Carreres Zacarés me diu que la església
parroquial de Carcaixent ha segut incendiada: la parròquia, el conventdels frares,les
dominiquesi totes les ermites. Una monja que estava morta,la tiraren al foc. Diu siel
retaule de Joanessi s'haurà perdut. També diu que heu feren gents quen un camió anaren
de Jumillai altres parts d'Alacant.

Dimarts, 19 de maig de 1936
— a —

Ahir vaig anar a parlar ab (Francesc) Soto sobre la Setmana Cultural, persi havia parlat
ell, al seu torn, ab l'alcalde. Actuava d'alcalde i estava firmant,al llat tenia al secretari, ab el
Qui de quan en quan conversava.
Francesc Soto, concejalvalencianiste, d'aspecte seriósi burgés, té una fàbrica de tintoreria
i nedeja, la més important de València.
Acabava d'eixir del despaig del'alcaldia l'exalcalde de Barcelona, Aiguadé.7
—S'ha fixat ab Aiguadé2 —li pregunta Soto a Lluís Larrea, el secretari—. Anava ple de
taques, lo qual no para bé a tot un exalcalde de Barcelona. Vaig estat temptat de proposar-li
queli netejara el tratge. A les quatreja l'haguera tengutllest.
le

(Salvadorl Carreres Zacarés m'ha dit que a Carcaixent ha segut cremat el retaule

d'Espinosa del convent de Dominiques.2 Tambédiu que desenterraren les monges.Ad
aquestesles soterren sensetaút i al costat els posen una caixeta ab els records de professes:
el capell que.lstallen i altres menudències dela solteria. Doncs bé,les turbes diuen que açò

son els fetos i que han trobat una monja prenyada i nugadaentre les exhumades.

A l'església parroquial cremaren una escultura de Munyósi feren altres heregies.
Quan arribaren els bombers nos deixaren apagarelfoc, i com que es cremava una casa

al llat de l'església o convent (no sé cert), els deixaren auxiliar la casa sots promesa de no

tirar aigua a l'edifici religiós.
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Jaume Aiguadéi Miró (1882-1943). Metgei polític. Diputat per Esquerra Republicana de Catalunya,

83

Jeroni Jacint d'Espinosa (Cocentaina 1600-1667). Pintor, màxim representantdel'escola valenciana

alcalde de Barcelona el 1933i ministre de diversos governsdelFront Popular.

del segle xvi.
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Es diu quel governadorsabia ço que anava a passar a Carcaixenti no va posarels medis
per a impedir-ho.
Jo creia que Solsona," perésservalenciài personaculta, procuraria que als seus dominis
no passaria res, però veig que-ls polítics a l'ús tots són iguals: el més culte és un semiculte,
que éselpitjor inculte.

Fins a quan va a durar aquesta barbàrie iconoclasta2

I

3
I

I

Dimecres, 20 de maig de 1936

Valencianisme. És d'observar com,en totes èpoques,les personesselectes valencianes
se'n han anata fora de València a retre tribut dela llur sabiduria: Arnau de Vilanova, sent
Vicent Ferrer, Lluís Vivesi tota la plèiade dela intelectualitat valenciana cap a Castella a la
edat moderna.

Actualment veem com elcorrent que encara va cap a Madrit tendix en desviar-se a anar

cap a Catalunya, especialment Barcelona, i no a romandrea València.
Jo crec que poden haure dues causes:l'atracció enlluernadora dels centres de prosperitat
majori la democràcia tradicional valenciana.
Nosaltres fórem un centre d'atracció de primer ordre als segles xv i xví, especialment

al darrer, i hui no som més que un centre provincial de segon o tercerordre,i tots aquells

que senten ambició de prosperar, i tinguen aquesta com a fi i no com a medi, se'n aniran i
no mai tornarana la llar valenciana.
Un altre motiu és, sens dubte,el nostre democratismeracial, que fa que-ns vinga mal
elevar nengú sobre nosaltres,i la gent que descolla es sent atraguda capa altres indrets on
troba fàcilment ambientsde servitud onella puga destacari encara empinar-se uns escons
aensúsi situar-se dins d'un altaret.
Aquest, sense dubte,és, així mateix, u dels motius pels que la gent adinerada cerca els
seus servidors entre forasters servils i rebutja els de la terra, mésplans, més naturals, més
democràtics.
Dijous, 21 de maig de 1936

Dia de l'Ascensió i vaga de tramviaris. Les vagueses toquenles unesa lesaltres. Conflicte
raere conflicte, incendi raere incendi, atropell raere atropell.

Tot lo mésinculte, lo més baix enelsentit moral, s'ha apoderat dels poblesi les obresd'art
desapareixen i els monumentses destroceni s'atropellen a les persones, i els domicilis es

saquejeni les famílies fugen alocadesi temorenques,i el comerçi la indústriai l'agricultura

s'arruinen.

Fins a quan2

84 Braulio Solsona Ronda(València, 1895-Iremlin-Bicétre, França, 1981).Periodistai polític. Va ser governador
civil a València a l'inici de la Guerra Civil.
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Dissabte, 23 de maig de 1936
— a ——

Vingué mon cunyat J. J. Senentde fer unavisita d'inspecció escolar a Benigani pera fer

això que s'ha ordenat: la substitució de la ensenyançareligiosa.

Allí, una orde religiosa té un magnífic edifici per a xiquetes. Va reunir als paresi aquestsli
digueren que enviavenels fills ad aquella escola perser millor, més higiènica, etca., mentre

que les escoles del Govern eren indecents, antihigièniques, etca., Ço que mon cunyat sap

de memòria queés així: hi havia, però, quefer el canvi perquèaixí està ordenat i perquè

així ho demana el grupet revolucionari del poble.

Me va dir que havien cremat l'arxiu, traguental carrer papers i documentsi una
Enciclopedia Espasai fins una màquina d'escriure. Destroiri
Tot ço en presènciai paciència del'alcalde, que és u dels seus.
Eixa és la revolució d'aquestsrevolucionaris que no revolucionen res. Açò ésel principi

d'una guerracivil, si Déu no ho remeia. La guerra espiritual ja està encetada,el desorii la
destrucció, també.

ties
Vingué visitar-nosa casa el nostre parroquià Montagut, d'Alzira. Venia a dir-nos que

no podia pagar-nosuna factura, que nosaltresli havíem escrit pregant-li que-ns l'abonara
ignorants de la seua tragèdia. Fa dies que noésa Alzira. Ell i la seua família han tengut que
llogar-se una habitació ací, a València. La dona, que és ço que es diu un troç de pa, està

que s'aufega.

Li saquejaren el molí cercant, segons dien, armes,trencarentot lo que-s paregué,la caixa
deferre l'asclaren, esparramarenl'arròs, però noli calaren foc.
Això fon pel dematí, i pel vespre, sobre tard,li enviaren uns municipals per a què
cuidaren.
L'alcalde va telefonar diguent-li quesi li vindria bé donar algun arròspera l'hospital:

—Ja sap que és costum meua enviar-ne cada dos o tres mesos un sac. Què vol que
envie2
—Envie'n tres sacs, i si li pareix altres tres pera l'asilo i altres... (total, dotze).

—Home —seguí l'alcalde—, si li vinguera bé enviar-ne a Fontilles, però sense dir que
sóc jo qui li hu he dit, com a cosa de vosté.
—Lo quevullga.
—Envie'n quatre sacs.
No m'he explicatl'interés de l'alcalde d'Alzira per Fontilles, que, si bé és, certament,

de fundació particular valenciana, hui és del'Estat, que es va apoderar d'ell, i pertany a la
província de Alacant.
Montagut em digué queels qui han fet la destroça de Carcaixentsón els d'Alzira.
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Dimarts, 26 de maig de 1936
— a —

Ahir es va casar el meu nebotJuli Bellot am Emparet Porta Casanova. Hi hagué dinari
ball als Jardins del Real (Viveros).

atles
L'Ajuntament s'ha incautat de la companyia de tramvies. Intervindran dos obrersi

delegats de la companyia d'autobusos.
Huija correnels tranvies. En què pararan totes aquestes misses2 No crec quesiga eixe el
camí recte. El capital de la companyia detranviesés quasitot valencià. Diuen que perdran
si consentixen a les pretensionsi així publicaren uns comptes. El Govern deu sabre-ho.
I sincauta2 O la companyia ment, ço que és un pocdifícil —car els comptes d'aquestes
companyies no's poden simular-, o el Govern ha consentit una actitud demagògica.

Dimecres, 3 dejuny de 1936

He desistit d'anar a Yeste (Albacete). Les notícies que arriben d'allí són contradictòries,
però totes desagradables.
Socialistes entre socialistes ja es maltracten. ,No es pot acusara la fera que acaba alafí
per menjar-se als acuitadors2
Dijous, 4 dejuny de 1936
He fetfojina altaller. He anat a fer un gir postali l'oficial andalús que hi haallí de vegades,
sempre quellig que heu pose en valencià es molesta i mefa l'advertència de que decfer-ho
en castellà eporque dentro (es refereix als oficinistes que el transcriuen) no lo entiendens.

Jo li he dit (quel dtenen obligacióx (d'entendre-ho)i s'ha molestat mési ha dit que non
tenien.

Prudentmentdevien callar i tolerar més aquests forasters paràsits: són asses de reata,
que no vansinó a pals i bastonades. Al dia seguent d'ordenarla cooficialitat del valencià,
tots ells el sabran, però mentre,fastidien.
Divendres, 5 dejuny de 1936
— a —

Es trobem en una situació econòmica que va estant anguniosa. Mon germà diu que

ha extremattotsels recursos, fins ha emprat unsestalvis particulars queell tenia i per a la

entrant setmana no sap quèfer.
Me sugerix la idea d'anar-se'n ell a Portugal per a veure si resol alguns assumptes
pendents que hi ha allí.

Ma muller es troba també malalta d'una excitació nerviosa quess tradueix per debilitat
general.

I quan arriben unescircumstàncies com aquestes, jquines idees méstètriquesli passen

a u pel capi Volguera estar a centllegúes de distància, fogir benlluny.

Jo no he naixcut per a comerciant ni industrial. No tinc pasta de burgési
QUE

Saguntum $
Segó - segon- segundo
Segons - segun - segunt
Saguntum, segó, de segar,tallar.
És possible que Saguntum passaraa la part esquerra del Palància i que segó equivalga

a segat('tallat") referint-se a quelriu el dividira en dues parts.

Arse, que apareix en les monedesibèriques, pot equivaldre a Al-se, abreviació d'A/segó.
Segon s segundo, porta la idea de dividir en dos, ja que sens primer no hi ha segon. Potser

que segó, originàriament, esreferira al riu, car és el que propriament divideix.

Si seg-esrefereix a tallar, dividir, hi haurà que veuresi Segarti Segorb — Sogorb,signifiquen
Cosa pareguda.
Que Segart ocupara u ocupeles duesparts del barranc és cosa que no recorde. De

Sogorb remembre que a la esquerra delriu hi ha una estació ibèrica que deuria estar
contemporània de l'actual,i ahí aniria bé.

La terminació art podia estar un diminutiu: --aret, --arat, orb, aumentatiu --orob,així
Com -ont, 4unt.
També hi haurà que comparar amb altres seg-: Segovia, Segarra, Segre. Segarra esdiu així
mateix Sagarra: perlo tant, Sagra, Saguntum.

Segovia-Segob
Segorovia-Segorob-Segorb
Es distingeixen perla introducció del'infix --or-, que tal volta poguera comparar-se al
har- de segaret.
Dilluns, 8 dejuny de 1936
— a —

Quan un escriptor més o menysfilòsof troba una idea pròpria i d'ella senamora, procura
fer-la triomfar pertots els mitjans, encara que sàpia que la seua sembra produirà la destroça
de la humanitat.
Realmentsón els hòmens imperfectes, sens responsabilitat moral.
85 Van ser diversosels articles publicats per Nicolau Primitiu que tractaren sobre aquest topònim: cArseSaguntum: De Paleotoponímia2.Saitabi. Revista de la Facultad de Letras de la Universidad Valentina,IV,
núm. 12 (1944), p. 119-129: eMolvedre: De Paleotoponímia2. Almanaquede Las Provincias, València, 1942,

p. 333-338: eMolvedre:El lenguaje Balear-Catalàn-Valenciano en la toponimia: Salterio toponimico IX. Las
Provincias, 2 abril 1926,p. 5.
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Els metalúrgics es moueni van a la vaga, (quel estava senyaladapera hui: pareix, emperà,
que serà demà si no es troba una via de concòrdia.
Pareix que hi ha tendència entre.ls patrons (abans es dien mestres) a compensar hg

demandadels obrers de que'ls paguenles quatre hores quetreballaren de mésalstallers qui,

adoptarenla jornada de 48 (hores), ab un augmentde jornal, pel què-ls que continuàreny
donantles 44 i sofrírem les consequències d'una competència desleal dels que, inconscienty
O avars, s'aprofitaven del'ocasió per a establir les 48 hores.
He trobat Peris,elllanterner, que forma part de la comissió patronal que sentrevistg

amb els obrers, i me conta la manera incorrecta i àdhucinsultant de produir-se aquest,

que-ls va obligar a nomenarcinc comissionats per cada secció metalúrgica, essent ara 34,
i davant del nombre pareix que s'ha aquetat,
Diu queles autoritats no pintenresi deixenfer.

D'açò en sé un poc,carjo així mateix he format part de comissions patronals i sé COM
les usen certs delegats obrers, quasi sempreforasters.

Aquesta indeixuplina és consequència dela inconsideració deles classes patronals j

dominadores de temps passats i no massa passats.
Me recorda açò que, estant xicon, ma mare me contava el motiu de vindre'nsa València,
El meu avi era fuster a Sueca: Doménec GómezTortajada (cognomsbencastellans): era
fusteri pel seu treball havia fet algunsdinerets. El meu pare, quan es va casar, continuà la
fusteria del seu i vivia com un bon menestral de la classe mitjana: fuster de pla, que es dia
als qui feen portesi finestres, encara que també era un poc aladrer, car fea forcats.
Poc després de casar-se ab ma marei tindre'm a mi de molts poc anys, va adquirir una
malaltia que nengun metgeli va encertar, pel què es va allargari agreujar, acabant poc a

poc en lo que tenia i enclòsles ferramentesdeltaller de fusteria. I quan ja no li romaniares,

ni a ma mare camisa(així m'heu dia), va donarla casualitat que un metge novell quel va

veure, aconsellat per un amic -metge paisà, Baldoví, àlias Pisca—, li digué que el que tenia
era un pòlip que havia que operar seguidament, lo qualféu, tornantbo,ipso facto, a Sueca,
causantla alegria que és de suposar quan ja tots creien no hi haure remei.
A consequència d'allò va romandre sens mitjans de vidai sens fusteria.
Un oncle meu, cosín germà de ma mare —BernatLledó Marí (ma mare era Francesca de

Paula-Quica-Paula-Serrano Marí)—, era mestre de molins i tenia gran fama. Aquí es va posar

a treballar mon pare. Crec que abans, estant fadrí, havia treballatallí abans de fer-se càrrec

de la fusteria del meu avi.
A casa de mon oncle arribà a estar l'encarregat. Treballaven sense límits de sol a sol, i

quanhi havia molta pressa es velava sensalta retribució: més que dues pessetesels oficials
i deu o dotze quinsetsl'encarregat. Jornals de fam, encara per a d'aquella època.
Aquell abúsen diners i horesde treball i tracte, especialment les hores de treball, féu

que un bon dia els obrers fusters de Sueca acordaren fer unes demandes, demandes que
86 Es tracta de Lluís Peris Gimeno,anticoficialllanternerdeltaller Hijo de Domingo Gómez, propietat de
Nicolau Primitiu, que el va ajudara establir-se independentel 1918.
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no recorde, però em pareix que eren dotze o catorzehorespera la jornada d'estiu, i deu o
dotze pera la d'hivern. I no recorde de més,ni fixamentde la jornada demanada: no recorde
més que de que es demanavala limitaciói fixació de la jornada, que fins ad aquell moment
era pràcticament ilimitada i posada a la voluntatdels patrons, que quan no.n donaven bon
troç els tractaven, més o menys descaradament, de cans malfaeners.
Els mestres es burlaren de les demandesi els obrers, aixafats per la desconsideració,

anaren a la vaga.

—Deixeu-losi —digueren els mestres—. La fam els farà tornar.
Hi hagueren algunsintents de manifestació ab desfogamentde clams i cridòries, i algú
dels covards patrons denuncià el fet com a intent facciós,i eljefe político o governador

ordenà tancar-los.

Acíforen els planys de les famílies esporuguidesi la desbandada,i a consequència d'allò,
pergueren la vaga els obrersi tingueren humilment que pregar el retorn.
Ma mare i mon pare, més per ma mare quealtra cosa, no volgueren doblar-se i se'n

vingueren a València.

Dissabte, 13 dejuny de 1936
El dimecres entraren al despaig de mon germà Ludovic Bueso (Roig), José) Ariza
(Albarracin) i (Tomàs) Alepuz(Linares),àlias Alsio, i li digueren que havien segut nomenats
Comité de fàbrica pelsindicat, que ja heu eren varis dies, però que no hu havien dit fins ara
quela vaga era imminent, per no disgustar-nos.

Pareix ésser quel sindicat o Comité de vaga havia acordat ocupar els tallers —com a
França— deixant-ne alguns,i entre ells el nostre.
A les cinc, com de consuetud, se'n deixaren de treballar, quedant en tornar al

sendemà.

El dijous, dia del Corpus, vaig saber que havien haguttallers ocupatsfins la una dela nit i
ja el personal s'havia preparatllits i tot per a passar-ho de la millor manera possible, fins que
pareix ésser(quel el Governadorcridà als comités de vaga pregant-los que donaren òrdens

de desaloixar les fàbriques,car, sinó, es veuria obligat a fer-ho perla força pública.

Els tals comités donaren orde de desaloixament a tals hores i de vaga general dela
metalúrgia.
A Pacoli telefonaren ad aquella hora diguent-li que perdonaren que el personal no
treballara. I, efectivament, el dijous no anaren treballar.
Com quedarenels fustersi no tenim faena, els ordenàrem quetreballaren sols tres
jornals.
És tal volta la primera vaga que nornsperjudicaans, quasi ens beneficia, puix estàvem
abocats a no poder pagar la nòmina un dels pròximsdissabtes. Fa temps que es pot dir
que vivim de miracle.
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Dijous, 18 dejuny de 1936

v

Forasterisme. El forasterismeaclaparaels poblesi l'internacionalisme no és sinó un
forma delforasterisme, potserla pijor, car dirigeix i domina els pobles des d'enfora sens
cap responsabilitat.

Durant tota la edat mitjana un internacionalisme dominà Europa des de Roma, donant
la pau i la guerra,llevanti posantreisi fent-los enclòs anar a Canosa(sic), i açò va portar la
necessitat de crear unaaltra internacional ques'hi oposara:la massoneria: i ab aquests dos
internacionalistes es fomentaren les guerresreligioses que passarena civils, i els pobles
perguerenlesllurs característiques i es va fomentarelforasterisme de tal modo, que hui
constituix una veritable epidèmia de la civilisació que la mata socavant-li els ciments.
Com s'acabarà el forasterisme2 Per mig del confederatismei de lleis que limiten les
llibertats dels forasters, que-ls limiten els drets i que-ls impedixquen l'accésa la governació

de la cosa pública.

Dimenge, 21 dejuny de 1936
Com van a enderrocar el convent de Belem, que està situat al cantó dels carrers de:

Guillem de Castro i Cuenca, davant dela Facultat de Medicina,YLo Rat Penat ha anunciat.

una visita a la exclausura, i he anat.

Molta gent també coneguda (hi va anarl: CarreresVallo, ja molt envellit: Carreres
Zacarés, Cortina,8 l'arquitecte, (Josep) Gasch: (Ricard) Sanmartín, el plater-poeta, i molts
més, conegutsi sense conéixer.

Ens havem emportat un desencant.L'edifici-convent fon fundatel segle xvi, però sembla

que ha segutel segle passat. L'època de fundació ja fon de molt mal gust, després, es
comprén que la Guerra de Successió no li deuria fer gens de bé i, probablement, per la
guerra del francés degué estar enderrocat gairebé totalment.
No hi ha ni un arc, ni una columna,ni un artesonat, ni una rajoleta que tinga nengun
mèrit. Tot rajola i aljeps o pedra i morteri cals, molta cals, com si foren les dependències i
parets d'una alqueria.
Si algun rejolam valia quelcom, se-l han endut les monges, com demostren alguns pisos
alçats. Res de res.

El conventde Jerusalem, sense tindre molt més, tenia almenys una portalada i uns arcs

gòtics, ací, no res de res. Es comprén que uneslàpides sepulerals que hi havien, se les han
endut també.
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La portada de l'antiga Facultat de Medicina encara resta al carrer de Guillem de Castro,junta l'antic

creuer de l'hospital, hui biblioteca pública.

88 Francesc CarreresVallo (Carcaixent, 1858-1936). Bibliòfil. Va ser presidentd'Acció Bibliogràfica Valenciana.
Era pare de Salvador Carreres Zacarési avi de Francesc Carreres i Calatayud.
89 José Manuel Cortina Pérez (València, 1865-1950). Arquitecte. Acadèmic de la de Belles Arts de Sant
Carles.

Diuen que s'han refugiatal convent de Senta Tecla,allà a Sent Vicent de la Roqueta,el

qualestà aitambé condempnat a enderroc per eixamples urbanístics.

Tot el passat va desapareguent. Les mongesdiulen) que no poden viure mancades de

medis, car els dots ja no basten a les necessitats presents, i passen veritable misèria. Pareix
ésser que es pensa anar concentrant-les en menys convents,a la fi de que puguenviure

millor.

El vell Carreres, molt catòlic i molt clerical, diu que aquestes òrdens contemplativesja

no tenen raó d'ésser,i el fill diu que la culpa de la decadència d'aquests convents la tenen
les ordres mendicans, que han llevat l'almoina ad aquestes.

Dilluns, 22 dejuny de 1936
Tot el dia senc una espècie de intents de vèrtig. A estones tinc que detindre'm un
moment: és una espècie de mareig instantani, com si anara a pedre l'equilibri.

iAniré a tindre lo que-n diuen, si no recorde mal, vèrtig de Menier2

Dimarts, 23 dejuny de 1936
— a —

Pensaments. Sense erudició,la història és una novela.

L'erudició, en aquestcas, són les referències d'origen, o les andes per a caminar, o les
pedres pera passar el gual.
L'erudició en literatura pot ésser petulància quan l'erudició no són puntsd'història

inexcusables.

En general, l'erudició excusable és petulància, la de referència històrica és inexcusable.

La referència històrica pot ésser per afirmar, per negar o per recolzar, o encara (per)

desestimar.

D'aes
A.AV. (Arxiu de l'Ajuntamentde València) Nosatresescrivim caça en principi, i hui diguem

cacera. Catalunya també diria lo mateix abansi ara2

Divendres, 26 dejuny de 1936

Anit va acabar la vaga dels metal-úrgicsi hui ha vinguta treballar al taller el personal.

Pareix quel'acord ha segutpujar una pessetael jornal de cadascú, exceptatels aprenents,

dos quinzets.

29 dejuny de 1936. Dillunsi Sent Pere
Acabada la vaga, vaig ordenar que-s fusters que durantella no havien treballat més que

tres jornals a la setmana, quetreballaren ço dels metal-lúrgics,i vaig posar un avís diguent
queldilluns, hui, que no estreballara.
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El dissabte meva dir l'encarregat que-lall Comité de fàbrica li semblava mal no treballar
eixe dia, i havent-los cridat pera investigar la causa ha resultat que, com eren laics, no vol
fer festa a nengun sant.
Divendres, 3 dejuliol de 1936

a
l

A.AV. (Arxiu de l'Ajuntamentde València) Carreres. Llibre de Minutes 1.84: Dia 9. January L

1703 di...) haver accedit a la casa de Domingo Garafiena situada en la present Ciutat en I.

Carrer de la Caldereria en la Placeta dita de Montalvan que confina ab lo murantich, pera —
PE ala A a1 de

effecte de veure y requeréixer un torreó que esta contiguo a dita muralla incorporat, dins de—
dita casa, si aquell causa dany a dita casa en tempsde pluches: y havent-lo visti regonegut
son desentir, que per quantlo dit Torreó està molt maltratat y fet un bovalar de herbes,

quant plou cau la aygua dinsdeldit Torreó (..Jo (Mes endavant s'acorda enderrocarel torred

a punta de pic, i no a pólvora).

a De
A Casa estem preparant-nos pera estiuejar a Massarrojos. Part de la família és ja al poblet
i els demés farem nit ja, aquella,allà.
Dimenge,5 dejuliol de 1936
— q —

Hui, com a primer dumenge de mes, la missa major es dedica ací a Massarrojosa la
Nostra Dona delRoser.

S'ha predicat en castellà i s'han cantatels gojos en castellà. Elies (Verdeguer) me dia quen

Molins, cantor, a qui li toca la festa de hui, soposa tenazmenta que es faça en valencià:i
el retor, com altres, també s'oposen.Els té dit que quan oixquen que prediqueell castellà,
cantenels gojos en castellà, i quan en valencià, els canten en la nostra parla. Aquest Molins
és un llaurador d'aquí.
EE

El meufill Primitiu ha estat aquest dies de missió pedagògica per Conca. Haarribat a

Massarrojos hui.2

Ha missionat pels pobles Narboneta, Mira, Garavalla i altres. Per allí li diuen encara a
València zel Reino,.
Totsels tres estan en alt i a la vora de riu, on sol haure horta.
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La missió, del Patronato de Misiones Pedagógicas del Ministerio de Instrucción Pública, fou programada

per María Molineri la formaren, a més de Primitiu, LeopoldPiles Ros, Enriqueta Agut, queeren valencians, i

dos missioners vinguts de Madrid.

a

Narboneta està en alt, té horta a la vora delriu, que s'inunda en part. Ara està inundada
encarai el pont que té estava derrocat. El poble antic de Narbona pareix que estava a la part
de baix cap al riu, on s'han trobatteules que, perl'explicació, eren romanes.
Dimarts, 7 dejuliol de 1936

A.AV. (Arxiu de l'Ajuntamentde València) Carreres m'indicai veig queal llibre 1.1-100
Fabrica vella de mursi valladars, foli 334, hi ha un planet del valladar que apareguéal fer
l'església de la Congregació.Interessa per excavacions deValència.
Dimenge, 12 dejuliol de 1936
Estava escrivint junt a l'hortet de Massarrojos, rebentla fresca del matí perla finestra,
quan va entrar la criada i me diu que la nit passada havien botatfoc a la Dretai (al les
esglésies, i que del campanar esveien les flames.
Espere ab ànsia els periòdics i compre El Mercantil Valenciano, ara d'esquerra, i el Diario de
València, tatxat de dreta, i sols porten una nota del governadoren la qual diu que, anit, uns
individus, pistola en mà, entraren en la ràdio i amordaçaren l'espíqueri un altre i es posaren
a pegar crits de avixcael fàscion i contralesinstitucions, que la gent s'alborotà, més que
gràciesa la seua intervenció, rònegamenthavia ocorrit queentrarenenl'edifici que la Dreta
té a la plaça de Predicadors"' i tragueren uns quants papers que cremarena la plaça.
Poc després vingué el meufill Doménec, qui havia passatla nit a València, i em digué
que nohi havia tal, sinó que havien botatfoc a la Dreta,a l'edifici de la Federació Patronal,

de la plaça de les Barques,"i pareix quea altresllocs.

Comentaris2 Per a què2 Cercar a qui l'interesse eixe resultat i no anirà moltlluny el
culpable. Acusara A perquèC li faça mal a B, que redundeen benefici deles aspiracions de
C és molt revolucionari. I molt cínic.
Per la vesprada ve mon cunyat Pepe Senent i me diu que ve espasmat. A mig dia
han radiat un representant comuniste i un altre de la UGT (Unió General de Treballadors)

propugnant perla desaparició detots els centres de dreta,el Diario, etca.
Si andivineslo que porte enla sistella, te'n done un penjoll.

Dimarts, 14 dejuliol de 1936
— 6) —

Hi ha la creència de queelsfets deldissabte perla nit estaven preparats.Notinc elements

de judici per a afermar-ho.

91 l'actual plaça de Tetuan. Al Palau de Cervelló hi tenia la seu la Derecha Regional Valenciana, confiscada
posteriorment pelPartit Comunista.
92 La plaça de les Barquesestava a l'actual carrer delPintor Sorolla.
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h

Ahir perla vesprada estava escrivint a la casa de GonçalJulian, 8,2i va vindreel meu
fill Primi diguent-me que corria el rumor de quehavia estat assessinat a Madritel diputati
exministre de la Dictadura (José) Calvo Sotelo. Heu vaig posar en dubte.
Després comprí La Correspondència,plena de tatxadures, on es colegia que Calvo Sote
havia estat assassinati portat el cadàver al cementeri.
:
Els rumors que corrien, i que despréss'han confirmat, són que uns, vestits de guardes —

d'Assalt, havien anatal domicili de la víctimai l'havien detingut en nom del ministre de mo

Governació: quese l'havien emportat, quel'assassinareni quel'havien dut al cementeri, on

novolien rebre, deixant-lo (allí, emperò.
i
sl
Deu horesabans havien assassinat uns desconeguts a un tinyent de guardesd'Assalt, Í s

sembla que la mort de Calvo era una represàlia.
hi
hi
És la cacera de l'home pera fer carteres polítiquesde la pell.
x
Lo rar és que, no haventestat detinguts els assassins, sàpien que estracta de guardes —3

disfressats.

i

Dijous, 16 dejuliol de 1936
—— a —

Corren els rumors més absurdes: que han assassinat a Mallol, director general de
Seguretat, que han assassinat a (Francesc) Cambó: que va a donar-se un colp d'estat: que
han tornat a haure incendis, etca.
Se van sabent cosesllegint entrelínies: pareix ésser queels assassins de (José) Calvo

Sotelo són Guardesd'Assalt autènticsi, per lo que sembla en aquest cas, s'han introduit tots

els pistoleros comunistesi socialistes, si és que.ls assassins tenen partit.
El tinent Castillo, que mataren a Madrit —diuen que-s feixistes— hores abans que a Calvo Sotelo, diuen que fon embolicat en una bandera comunistai que fon acompanyat per

comunistesi socialistes marcantel pas.

Largo Caballero, que tornava de Londres, per consell de les milícies socialistes uniformades
que anarena rebre-l a Villalba, abaixà allí i es va dirigir en aut a Madrit.
A un grup de jóvens que anaveno venien del soterrar de Calvo en una camioneta,

donantcritsal fàscio, el tirotejaren els d'Assalt matant-ne u.

93 Era el domicili a València de Nicolau Primitiu. Des de desprésdela guerra s'anomenacarrerdel'Erudit
Gregori Maians. Nicolau Primitiu va viure en aquesta casa amb la seua família des del 13 d'abril de 1931 fins
a la seua mort,

94 —El tinent assassinat era José del Castillo Sàez de Tejada (Alcalà la Real, 1901-Madrid, 1936). Militar. Era
membre dela Unión Militar Republicana Antifascista i de la Guardia de Asalto, cos de seguretat creat després
dela victòria del Front Popular deles eleccions del febrer de 1936 ambla finalitat de defensarla República.
El 12 de juliol de 1936vaser assassinat,i hores després fou segrestati assassinatel diputat José Calvo Sotelo
per un grup de guàrdies d'Assalt que havien jurat venjareltinent Castillo. Aquests assassinats van serel

preludi de la Guerra Civil.

Em sembla massa pena per pegar un crit, quan els assassinsi incendiaris gogen de tan

rebona saluti disposats a seguir actuant.

sim btas
Ací, a València, entre-ls detinguts perl'assalt a l'estació de ràdio i pegar un crit de vivael

fasciov diguent que tota Espanya estava en poder seu i quehi havia tranquilitat, figura un

pistolero que havia vengutde Vigoi portava un carnetde la CNT (sindicalistes).
Que coses mésrares es veuenl
— C ——

Carmen Doménech, de Massarrojos, neboda de la meua muller i mestra de Carlet, a qui
li preguntesi en la dita població es celebra elculte religiós, me diu que sí, a amagatontes.
En un convent en runes roman una nau a la qual li han tapattotesles finestres, romanent
fosquíssimai sense respiració. No hi ha ni adornsni altars, ni cadires ni res més que un

altar.

Ella diu que va estar a oure missai li agarrà un desmai del'atmosferairrespirable.
Tornaran els temps de les catacumbes2
Mediu que no podran continuarper la manera com s'ha posatel poble.
A Massarrojos, que la quasi totalitat són catòlics, àdhuc fanàtics, s'han entronisat
uns quants descabeçats, especialment dones, forastersi forasteres,i no hi ha soterrars

religiosos.

De més en més, es van trencantels fils de convivència en el poble i les gents s'agrupen
en tres bàndols: energúmens del'esquerra, energúmensde la dreta, i massa passiva que va
alimentantels eixèrcits d'unsi altres servint de víctimes propiciatòries.

dres

Me diu Pisqueta (Adolf) quel meullibre El bilingúisme... ha causat certa sensació ad

algunscentres barcelonesos, especialment la meua nota de respostaa l'Alomar. Clar que

la sensació l'ha causada ad aquells que volen Catalunya —i millordit, Barcelona— cap i casal

de la Bacàvia sots el nom de Catalunya."

— e —

Possiblement vindrà (Lluís) Companys, el president de la Generalitat de Catalunya, a

presidir la sessió de clausura de la IV Setmana Cultural.
L'Ajuntament l'invitarà oficialment perquè vinga a inaugurar una làpida dedicadaa la
Generalitat de Catalunya.

95 Nicolau Primitiu s'oposava en El bilingúismevalencià a considerarl'etnos valenciài la seua llengua com
a descendentdels conqueridors catalans, tal com havia afirmat Gabriel Alomar en un text apareguten La
República deles Lletres (núm.1, juliol-setembre 1934, p. 5)
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Divendres, 17 dejuliol de 1936
— qd —

cOn vas tan matí si-n ca no lloguen2) Modisme que essol dir quan es troba a u més
matí de l'acostumat.
pis
Paleotoponímia. Río Juanes. Juanes, plural de juana, femení de juan.
Juan — suan -— svvan, anglés, cisne.
Svvan,a s svvà,na. suar. Vora-suar.

Juan, possiblement,es refereix a aigua,la confluència del Río Juanesi del Magro donen

el riu Sec o rambla d'Algemesí.

Juan Bautista. El nom Juan ensve de san Joan Batiste. Aquestés fama que batejava, es

a dir, mullava als neòfits ab les aiguesdelriu Jordà.
Ací, Juan es possible que siga el nom del'aigua de bateig o el nom popular delriu O

d'algú dels seusafluents.

— c —

Els treballs pera la preparació dela IV Setmana Cultural van per bon camíi esperem que

tinguen algun èxit valencianiste.

Fi del Tom I

Vària II

Dissabte, 18 dejuliol de 1936
— a —

Estem vivint hores intranquiles i de gran nerviosisme.
Este matí, en arribaral taller, m'ha dit Doménec (Gómez) que tota la nit havien estat
enceses les llums dela ciutat, que a mitan sessió delcine, onassistia el governador, entraren
per ell i, en donar-se compte,la gent va deixar el cine quasi buit, i que es diu que València
està incomunicada de les demésprovíncies.

València frueix de dossistemes d'allumenació pública: gasi electricitat. S'encén primerel

gas i desprésla electricitat. El gas s'encén a màpels fanalersi l'electricitat desdela fàbrica,
crec. Després, a mitja nit, s'apagala electricitat i roman elgasfins la matinada.
— b—
De Massarrojosestant, acabant de dinar, ve mon cunyat Ruvira"" i em conta queli han
dit que a Barcelona s'ha sublevat un regimenti quel'oficialitat ha estat presai quel'eixèrcit

de Marrocs s'ha sublevat també,estant incomunicada València amb el rest d'Espanya,i que

a les dotze s'havia declarat aquí la vaga generalper protesta de no sé què.
— Ec —

El Ministeri de la Governació comunica perràdio quela notícia que s'ha donat —nosatres
ni la sabíem- d'estar Espanya en estat de guerra era facciosa i que es punirà als qui la
propalen.
També comunica que a Marrocss'ha sublevatl'eixèrcit, però que-l Govern és senyor de
la situació. No s'entén bé, però pareix que diu que han estat detinguts cinc generals. Em
pareixen molts generals.

Ed rol
Torna a dir el Ministeri de la Governació que és fals que la Marina s'haja sublevat i que
el Tèrcio vinga cap a Espanya en l'esquadra.
Lúciai Lúciadiu perla ràdio que la Dreta està al costat de la República i condemnala
rebel-lió.
El governadoren funcions era José Cano Coloma,llavorsalcalde de València.
97 Francesc Ruvira Giménez. Professor del'Escola Normal dela Generalitat de Catalunya a Barcelona, per
aquell temps, Casat amb Rosario SenentIbàRez.
98 Lluís Lúcia i Lúcia (les Coves de Vinromà, 1888-València, 1943). Polític, advocati escriptor. Fundadorde la
Dreta RegionalValencianai ministre d'Obres Públiques i Comunicacions.El 18 dejuliol va enviar un telegrama
al ministre de la Governació que deia queperes posava zallado dela autoridada,ésa dir, de la República.
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El Govern diu que sobedeixquenordres militars sinó rònegamentcivils, i que no cregue
res de lo tramésperla ràdio de Ceuta.
La ràdio no para de funcionar tocantels discs més absurdes de música.
0)
Açò pareix indicar quela rebel-lió és méssèria de ço que diu el Govern,el qual toma—
radiar de nou al poc, ço mateix, diguent que la Esquadra esdirigeix a Marrocs pera sufocar.—
la rebel-ia, i que no éscert que vingael Tèrcio cap a la península.
fHa
— e—

sn

Una ràdioitaliana diu que s'han sublevat Càdiz, Sevilla i altres províncies del Sud, ique —

dirigeix la rebel-lia el general Franco.

:

Bet
Una nova comunicació del Govern comunicantuns decrets que apareixeran en una
Gaceta extraordinària diguent que es declaral'estat de guerra en vàries províncies, sense dir.

quals, altre, disolventlestropesinsurreccionades:altre, donantllicència a les tropesels quals

oficials s'hageninsurreccionat, sense tampoc dir quines ni quins: altres decrets destituint
capsdel'eixèrcit, carabinersi altres.
També parlen caps comunistes, socialistes, del Front Populari altres excitantal proletariat

a queestiga preparati declarantla vaga general en aquelles províncies que estiguen en
Estat de guerra, sense dir quines.

Un comunicat del Ministeri de la Governació participantaltre del governador deLas
Palmas (Canàries), en el qual diu quel'eixèrcit està insurreccionati que ell, amb la Policiaii
la Guàrdia Civil, s'ha fetfort en l'edifici de Governació i que desd'allí s'ouen descàrregues
de la lluita entre l'eixèrcit i el poble (vulgus, comunistesi pistolers).
En mig de tota aquesta tragèdia, la veu de l'espíquer: eSe va a radiar el vvals Flores de
Espanya.

iMala gent, els qui han fet la convivència impossiblel
A les onze anem a gitar-se. La meua mullerté els nervis de punta: pera postres, tenim

als fills Xari i Víctor a Caldes de Malavella i no-ns toca la roba damunt.

Estem vivint uneshores tràgiques.En el primerbieni de la República, va estar a punt
d'anar a pacte per culpa principalmentperla vesania de (Santiagol Casares Quiroga. l ara,
el mateix l'està posant,així mateix, a la vera delprecipici.
Passarà a la història com un home funest.

Dumenge, 19 dejuliol de 1936
— q —

He anat a Moncada amb el meu cunyat (Francesc) Ruvira. En entraral poble, trobem un
matrimoni jove demanantalmoina, cadascú portava un xiqueti ella era gràvida de mesos

majors. Són de Burjaçot, ell éspintori està parat, açò no es vea abans, personal jove valencià

necessitant almoina... l era necessari que vingueren aquests temps.
94
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qedliuèr
En Moncada ensdiuen que (Gonzalo) Queipo de Llano, comandant general de Sevilla,
posà un ban ahir declarantl'estat de guerra i demanantles quintes des del 31, entre altres
COSES.
— ( —

Els periòdics diuen que esta matinà ha canviat el Govern estant nomenant(Diego)

Martínez Barrio. Tal volta siga massa tard.

Ed
De Barcelona es radia que-s avionsl'estan borbardetjanti es demana gentque vajaals
hospitals a donar la sang pelsferits.
Barcelona i Madrit demanen als que vullguen anar per armes pera la defensa dela

República.

— e —

De Madrit es participa que han canviat atra volta de Govern i s'ha possessionat dela
Presidència del Consell (José) Giralt, el boticari.

Diuen que la Marina està de part del Govern, però es dedueix que hi han vaixells
rebellats.
Valènciai la província pareix que no haln) pres part del moviment.

Des
De Madrit diuen que-s minersd'Astúries es dirigeixen allí per defendre la República.
— g —

Continuen radiant i repetint noticies.
A mitjant vesprà ens diuen que hatornat a canviar el Govern,estant president un
general.
Barcelona comunica que s'ha sufocatla rebel-lia, que ha segutpres el general (Manuel)

Godedi ll'Joficialitat: que òbriguen les farmàcies per atendreels ferits i sols roman un

regiment rebel.

— h—
Mon fill Primi ve de València i diu que ha notattranquilitat, que en vindre-se'n, quatre

xicons armats de pistoles han detingutel tren, han parlat ambel conductor i ha seguit sens
mésincident.
—I/—

A les nou dela nit ve Doménec (Gómez)i em diu que a València vana tirs, que han botat

foc a Sent Joan,al Patriarca, Dominics i altres.
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Pugem alterrat per a veureui nos notaresa l'horisont de València.
U em diu que de Sevilla tramet (Gonzalo) Queipo de Llano que és senyor dela situació
allí i que-l Govern de Madrit ment.

erd egré

1t

De Madrit diuen que l'Esquadra és adicta al Govern i col-labora a la pacificació L4 t
Barcelona, i que bombardeja les places de Melilla i Ceuta.
B
També diu que ha fracassat el moviment en Cadiç.
fi
Eer-

iss

El governadorde València recomana tranquilitat i lamenta els desmans d'algunes

turbes.

D'aquesta feta anem a enfermartots. Tots estem ambels nervis de punta.

l—

I

i
i
d

De Sevilla radien diguent que sols romanTrianafidel al Govern i que les canonades que1
s'oueni els avions són dels rebels al Govern.
Són mésde les onze i se'n anem a veure si podem descansar.

Dilluns, 20 dejuliol de 1936
ases
M'alse matí, me'n vaig a València: ma muller dorm, me llave i me vist, ma muller

desperta.

—Te'n vas a València: —pregunta desconsolada.
És que tinc que anar a Algemesíi vaig quedar amb Carrascosa —viajant meu— d'anar
hui en el tren de les 8,30 del matí.

Enl'estació de Massarrojosestà plena d'obrers —treballadors-: la major part deuen ésser
del barri de les Casetes, apenes alguna cara coneguda de Massarrojos.
Me miren com a una cosa estranya, aquest és el tren que diuen ddelstreballadorso.

—iChe, mira,elsilustrats...l Això són elsilustrats...
No sé de què parlen, però comprenc quelo d'ilustrats va pels rebels o pelsfeixistes O
per ambdós.
—Jo nos mataria —diu u en un altre grup—:els deixaria p:a cavar. Molts es moririen

de fam per no cavar.

El tren va atibacat, com d'ordinari, de gent de brusa amb els seus saquets de menjari
algú que altre paquet de paperdediari. Apenes es veu alguna jaqueta. Tots deuen estar
bona gent, encara que hi haja algun que altre esquerrer.

99 Augusti Aureli Carrascosa Milian van ser viajants d'IMAD, l'empresa de Nicolau Primitiu, i tots dos
estaven afiliats a la UGT.

Esquerrer es diu desd'antic al que ix de mala índole.

U diu que va veure cremar Sent Joan, un altre, que la CNT (Confederación General del
Trabajo) s'ha domiciliat en Sant Tomàs.
En arribar a València notem enseguida quel movimentestà parat. Seguramenthi ha

vaga general: les parades d'autobusosestan buides, no circulen tranviesni cotxes, ni apenes

gent. Alguna bicicleta arma soroll en mig delsilenci, algun grapatd'obrers que comenten

i la gentada que acaba d'abaixardeltren.
En passar perSan Llorensi per la seu mirem afanosament: encara s'han salvat delfoc.

En passarpel carrer de Saragossa ve contra direcció un cotxe-auto ple de jovenalla amb
una banderaroja als cristals CNT. U vaa la l'estribera cridant dHuelgar en passarpel costat:
i un xurro amb saquetli crida:
—ilTontoljTe crees que he venido a trabajar2
Per a què haurà vengut aquettipus2

En passar pel carrer de Sent Ferran mirem cap al mercati es veu al llunyla torrei el
pardalot en seu lloc. No s'ha perduttot.
Mésauts de la CNT: u ne passa amb una fórmula algèbrica en banderaroja: R'GrE.'0 No

estem segurs perquèl'aut anava ràpid i la bandera flamejant.
LE

En arribara l'estació, com no havia presresi tots els cafés i bars estaven closos, prenc
un café en llet prenint notesi esperantal Carrascosa.
A les 8,20 ixc i em trobe totesles taquilles tancades. Preguntesi no ixen trens i me

diuen quesí. No veig al Carrascosa. M'acoste a una deles eixides a l'andén a temps que
un tren de passajers arriba i tanquen la porta per a quèls viatgers ixquen per on deuen,
en això, en passar u conegutdel'empleat es gira cap a tres joves que,al seullat, estaven
en espectativa.

—Eixe ve ad això.
Crida, obri la porta i entra aquell cridati altres que es coneix que eren de la mateixa
corda, car ad alguns que volen aprofitar-se'n els nega la entrada.
Obri la porta a un altre grup. L'empleatporterels diu ab joia:
—Queés que tots som ja comunistes:Els billets2

U dels entrants el mira i es somriu significativament.

Averigúe queltren no ix a les 8,30, sinó a les 8,20, i romanc sense sabresi-l Carrascosa
se'n ha anat o és que no ha vengut.
Me'n vaig a casa de GonçalJulian. La gent va animantelscarrers, els patis s'obreni
ixen a les portes expectants. En algun forn hi ha gentada, menudegen els auts amédicoo,

dhospitalx i especialmentles abreviatures de la CNT, UGT i UHP (Unió de GermansProletaris),

especialmentla primerai lligades. Hi han auts que semblen jeroglífics, alguns no-ls conec:
POUM (Partit Obrer d'Unificació Marxistal.
100

Nicolau Primitiu no reprodueix una Go, sinó unafalç i un martell.
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(i
Donya Anita'"' està en casa amb la filla Amèlia i una fadrina regant-li les plantes a ma È
filla Xariet, està intranquila pels sossoitsi per Xarii Víctor: no sabem res d'ells.

Mediu que encara queva circular la notícia de l'incendi del Patriarca, després es va

rectificar. Ha segut ocupatel colegi de Sent Tomàs'2: —i no l'església de S. Tomàs-— perla
CNT, i cremat Sent Joan.

Diu que ahir haguerentirs o petardos perací, persi volem vindre-se'n de Massarrojos, —
que amenaça la vaga delstrenselèctrics, m'ofereix la seua habitació, que està méselevada
quela nostra. Nosatres estem a l'entresòli ells damuntdelprincipal.
Me'n vaig capaltaller. Davantdel centre socialiste hi ha gentllegintla inscripció d'una
pissarra que tenen al balcó, on diu que s'ha declarat la vaga general a la província exceptant
ferroviaris, panaders, banca, botecaris i petrolis.
Una guàrdia roja ensha fetcircular.
He passatpel Patriarca i no he notatres. He seguit al mercat per veure Sent Joan: en

arribar he vist els senyals de les flames perles finestres de la part de la Llonja, molta gent
curiosa. La porta que dóna a la peixcateria estava forçada i es veu que deu ésser perallí
per on entraven. Perla porta que donaa la O, defrontl'Encant, es veuenels senyals de les
flames. Aquestes, doncs, han passejatl'església a totelllarc. Perles finestres es veu la bòveda

estropejadai els bells frescs han passatal record dela història del vandalisme.

En arribaraltaller no trobe més que a Àngel(Albalat Aparicio), l'encarregat-porter, i son

germà (Tomàs),el carreter.

Estant escrivint unes notes ve mon germà (Francesc), que me diu queles tropesestan
aquartelades, quel general s'ha negata entregarles armes del parc al poble, però que ha
promésfidelitat al Govern, quel'ordre públic està a mercé dels comunistes, socialistes, etc.,
i que creu que no s'escaparem d'una passaeta de soviet.
Com no hi ha seguretat de que-ls trens elèctrics no paren, decideixc anar-me'n a
Massarrojos.
Mongermài jo lamentem la situació econòmica en què:ns posa tot aquest desgovern
detiris i troyans. El Govern ha donat ordre de suspensió de pagaments per48 hores: açò,

però, ens preocupa poc perquè nosaltres tenim poc als comptes corrents, sinó perquè

vivim al dia.

En el tren note que un obrer, andalúç ferroviari —qui coneix un antic amic meu ferroviari

quefon delselèctrics, i a qui fea molt que no veia—, parlava en alguna de les estacions amb
els jefes d'estació. Li preguntesi van a la vaga el dia 23, com es rumoreja, i me diu que s'ha
suspés perara per no crear-li dificultats al Govern. També:m conferma ço que m'haviendit:
que la CNT anava tancantpassosd'aigua del suministre de València. Aquest diu que ço que
hanfet, féu abaixar en pressió perquè no es consumixca molta aigua.
Açò em sembla rar i apropiat per a pensar que ço que es cerca és que-ls bombers no
tinguen pressió bastant per apagarels focs o (quel hi hajen escassedatd'aigua.
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Ana Bellot Fons, mare de Víctor Bueso Bellot i gendre de Nicolau Primitiu.

102. Colegi de Sant Tomàsde Villanueva,a l'actualcarrer delPintor Sorolla, edifici hui enderrocati novament
construit.
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Note quel servei dels trenselèctrics no és massa regular.
— ( —

A Massarrojos les notícies són contradictòries. Les notícies del Govern de Madrit
demostren quela situació és complicada i greu a pesar de volerportara l'ànim de la gent

la tranquilitat.

La ràdio de Sevilla pareix desmentir-hoi diu que salvu Barcelona, València i Madrit, lo

demésestà pels rebels.
El governadorde València radia demananttranquilitat i diguent que uns descabeçats
han comésuna imprudència davant de la Comandància Militar.

Ve Carles, el xofer de la meua cunyada Rosalea (SenentIbàfiez),i diu que en arribar a la

Glorieta ha sentit un tiroteig de més de cent disparsi una gentada quefugia i un mort que
s'arreplegava,i que ell (l'ha vist portar a la Casa de Socósdelcarrer de Colón.
També diu que han assaltat el garage de Burdeus'S emportant-se els auts quetenia,i
que ell ha tengut que vindre a peu perquè nohi han elèctrics.
A pocve Zalbidea,Lluís, nuvi de Toneta,i diu que ha vingutenl'elèctric. És segurament

la irregularitat qui dia dessús.

Ens diu que este matí, el general Franco ha radiat de Cadiç, diguent que no creguem bé

notícies del Govern i que, exceptat Madrit, Barcelonai València, tot lo demés està en poder

d'ells: que han eixit dues columnes sobre Madrit, una de Burgosi altra de Navarra, (i) que
esperen, que pronte caurà en llur poder aquest Govern desangi vilipendi.

També conta Lluís que uns grups es presentaven en Capitania General (Comandància
General Militar, que es diu ara) i que mataren un centinela, que han eixit de dinsi n'han

morta set,i que les tropes han format barricades defrontels quarters preparant-se amb

ametralladores,i que havist incendiarl'església de Santa Maria del Grau i Sen Joan de Ribera,
i que ací hi havia un armònium sense cremara prop d'una foguera que havien fet i unes

harpies —vulgus, dones— han agafatl'harmònium l'han tirat al foc mentres un guàrdiacivil
els dia irònicament:
—Vayan con cuidado no se hagan danyo.

De Madrit diuen que han pres el general Fanjul (Joaquin Fanjul Gofil i s'ha retut un
regiment a Madrit, i que la dita capital està preparada (per) a la defensa.
Ma muller no para de plorar pensanten Xarii Víctor, i la tensió nerviosa és extraordinària

en tots.

La juventut de dreta d'este poblet està tota armada esperant ordres,i la de l'esquerra

també: perla nit no dorm nengú. Diuen que van a cremar el convent de les monges. És
un caseró on esrefugienlesvelletesi inútils, és a dir, més bé un hospici, i encara tenen una

costura de mocoses.
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Es refereix al Garaje Burdeos,situat al carrer de Pizarro.
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ni:

La meua sogra va veurel'incendi de Sent Joan. Cap a les deu ogueren grans clams i en
assomar-se al balcó veren gran gentadaa la porta de la redacció de La Voz Valenciana'" i u

predicant. En alçarel cap es veren gran fumaguera queeixia de Sent Joanti desprésflames.
Encara diu que oguerentocarles deu en elrellonge de la església i les deu i quart.
—e—

De Madrit radien quel general Sanjurjo ha mort en un accidentd'aviació en dirigir-se

de Portugal a Espanya.'£

De Sevilla radien diguent que tota està en poder de (Gonzalo) Queipo de Llano, de la)

Guàrdia Civil i (de la) Guàrdia d'Assalt, i que Granada ha segut presa tambépels militars al
crit de eiViva la República honradalx
Egea
El Govern radia cridant als campesins per a què s'armen en defensa del Govern i contra

el fascismo. Açò s'acaba, és elcrit de desesperació del qui s'aufega.

Quan aquests hòmens queesdiuen republicans d'esquerra feen la propagandaelectoral,
dien que primer entregarien la República al comunismei l'anarquia quea les dretes. Es veu
que dienla veritat, i açò és criminal, altament criminali una traició a la pàtria: fins ara creia

que era consequència d'una estupidesa, més bé: però no, es veu que és puramentinstint

sanguinarii catastròfic.
Tal com estan posadesles peces de l'escac no m'estranyaria gens un triomf militar.
De part d'aquestsestà la deixeplina la tàctica, de part delsaltres, l'anarquiai la petulant

ignorància.

iAdéu, Estatutl jAdéu, valencianismel
dem qg —

Torna a radiar Madrit: contradiu a Sevilla.

Però de Sevilla llancen una proclama al reste d'Espanya que apenes s'ou per un xiulit i
interferències que es coneix se fan aposta per a què no s'oixca.

És una proclama també al poble de Sevilla per a que torne altreball: diu també que
eesoscanallas marxistas, viéndose acorralados, assessinaron a familias indefensas, mujeres
i ninyos mutilàndoles sense pietat,i altres horrors, diu que no ésveritatles baixes que diu

el Govern,al quèseli pot dir: eLos muertos que vos matéis gozan de buena salud.
SegonsSevilla, entre les capitals sublevades es compten Alacanti Castelló.
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La Voz Valenciana estava a la plaça del Mercat, entre el carrer de Cordellats i el de Colom.
105 José Sanjurjo y Sacanell (Saragossa, 1972-1936). General. Va morir en un accident d'aviació quan
tornava a Espanya perdirigir l'alçamentdel 18 de juliol.
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Dimarts, 21 dejuliol de 1936
— IJ —

La nerviositat que-ns embarga a tots ens farà caure malalts. Anit es gitàrem a més de
dotze i hui, a les cinc, ja no podia dormir.
Masogra, qui dorm a la casa delcostat, ve i diu que pareix que es senquen canonades,

i així pareix parant atenció: són, emperò, els cavalls de casa Aureli, qui té la quadra paret
mitgera, i, ad aquestes hores, totsels jorns, pareix que s'impacienten i no paren de
potejar.
He

. Política. Quina cosa més desagradable la política de partit i a quin extrem ens ha

portatl

Política en quadrilla, política d'atraci assalt al poder, eixa es la política de partit.
Hi ha que satisfer els apetits de domini, d'esclavisar el poble, i com que per mèrits no hi
ha manera d'arribar-hi, hi ha que conquerir el poder.
En totesles activitats humaneses tendeix a que triomfe el mèrit i sescandalisem quan

la influència, la cuqueria i encara la gosadia o el suborn deixen dellat el mèrit. En totes les

activitats menys en política: ací són la influència, el nepotisme i especialmentla gosadia
els que valen: el mèrit és tan segondari que poques vegadesassoleix, i quan es considera,
sol ésser per breu temps.
Encara modernament, s'han introduit en política els medis i tècnica dels bandolers de

tota època, imposadapels partits extremismes nodrits per una part pels amorals egòlatres,

pels altruistesilusos, per la massa ignarai pels partits més pròxims, que creuen aprofitarse'n dela fera.
Cosaaixí ha passat en la República: va vindre portada, no pels republicans, sinó perquè

la massa política del país que diuen neutra va votarcontraelrei i contra la monarquia.
Els partits extremistes volgueren aprofitar-se'n. Ara o no maib, dirien,i feren la vida

impossible a les masses templadesdelbloc de partits, governant contra tots aquells que
pogueren sustituir-los, fins que va ocorrir una cosa queells no sesperaven:l'estranyament
del poder per mitjanslegals.

lla massa política neutra els va pegar una patada formidable en aquelles eleccions,
donant-los el poderals perseguits.
Aquests, una volta conquerit el poder, obraren de tal manera que aconseguiren una
cosa quetot lo món temia: la unió de tots els partits d'esquerra extrema(finsels partits
méscatastrofics) sots un pacte que,si bé era extrematper als moderats, era molt suau per

als extremistes.

En les eleccionstingueren una bonaelecció: en algunes parts el triomffon ressonant,

però el promedi fon bastant equilibrati fins es dubtaba dequi seria la veritable majoria,

encara sense molta diferència.

Però hi havia una segunda vuelta, una discussió d'actesi la defecció de (Manuel) Portela

Valladares. Siga per ço quesiga, fon que l'Azanya formava govern i quela legalitat estiguera
101

a Càrrec dels qui havien de fruir del poder, i el resultat fon una d'atropells antidemocràtics —

que fon una vergonya.

Els extremistes del Front Popular triomfant, amoralsi posseint la tàctica criminosa
d'assaltar el poder sense repararels mitjans, traicionaren el pacte i començarenels actes —

vandàlics que-ns han portat ad aquest estatcaòtic.

Créiem tots que en entrarels republicans d'esquerra en possessió del poder per segona —

vegada, escarmentats dela primera etapa,rectificarien en el sentit de governar una República.
pera tots els espanyols sots el programa del Front Popular. Es veu ben clar, emperò, que ja.

per vesania vindicatòria d'ofenses que u no creu que siguen,ja per haure segut desbordats
perl'actitut dels llurs amicís), han seguit una impolítica estranya.
Estranya per quan u s'admira que no saberen que-ns portaria ad aquest punt.
— E —

Me'n vaig a València,al taller, per pegar una ullada.
Poca genteneltren. Altaller nengú a treballar. Telefone a (Adolf) Pizqueta, secretari de

Proa, sobre la Setmana Cultural: hi ha que esperar. També telefone a la núvia del meufill
per tranquilizar-la.'é
Àngel(Albalat Apariciol me diu queahirhi hagué grantiroteig a les Blanqueries, que es

veia desdeltaller. Mon germà(Francesc) me diu queahir es va descobrir que anaven auts
amb contrasenyesdel Front Popular que eren feixistes, i el governador, per ràdio, manà

retirar-se a tots els dels FP (Front Popularii patrullar la Guàrdia Civil i d'Assalt per a descobrir
els feixistes.

Diuen que han detingutal sacristà de Sent Joan, al qui acusen del'incendi, puix fea ja

dies que estaven traguent coses. També han detingut a un capellà de Benimaclet —potser
el retor—, al qui li han pillat un bidó de gasolina, una escopeta i una espasa, i que anava

a pegar-li foc a l'església. I m'hu diuen molt seriosos. Mon germà també me diu que-ls

incendisés cosa de feixistes provocadorsi que-s individus delFront Popular, enclòs els més
extremistes, estan indignats perles destruccions.
Damuntdel crimen, la calúmnia. A quin punt ha arribat la nostra decadèncial
Me'n he anat cap a Gonçal Julian. A les torres dels Serrans he vist cinc o sis camions
carregats de bults amb gent del FP. He preguntat i m'han dit que anaven amb municions,

segurament que pera repartir.
Me'n he anatcap a Sent Esteve, puix m'havien dit que hi havien botat foc. He mirat per
totesles fronteres i no he vist senyal de fum.
Tots els carrers de poca importància estan quasi deserts,les cases closes, els postics entre

oberts, en els carrers de més importància hi ha alguna animació, grups van fent pujar les.
persianes, passen a tota velocitat auts amb abreviaturesi gent ab armescurtesi llargues

que assomen —les llargues— perles finestres.

106

Es tracta de Carmen Martínez Hidalgo, que es va casar amb Doménec el 3 de març de 1937,
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També passen camions plens de gentjove amb fusells amartellats i com en actitud de
disparar als balcons. En passar pel costat unsd'altres, alcen el braç amb el puny tancati
cridant avixca el comunisme: i altres crits, però no he ogut nengun evixca la República,
van cridanti armantjoia com si es tractara de carros de murta onles ramessónfusells i,

no obstant, la gentpel carrer està pacífica, prenint part dela joia i saludant am el puny, o
silenciososi trists.
A casa estan pujantles persianes, no hi ha correu. Pareix que no hi ha repartiment, com

era d'esperar, no hi han notícies de Xarii Víctor.
Decideixc tornar-me'n a Massarrojos. Tincset,tot està clos. En arribar a l'encreuellat
Xàtiva-Colon-Ruçafa-Pi Margall,Y veig una columna de fum cap a Guillem de Castro i me'n

vaig capallí. Trobe a Duran deValència, (Francesc) Almela Vivesié, (Eduard) Boix'9 i altres
que-ns diuen queallò és Sent Agustí. Sent una dolorvivíssimai no atine a despedir-me'n,

me'n vaig capallí a veure.Es veu de lluny una gran gentada.En arribara la estació del Nord
giràrem cap a la plaça de Castelar: veig cap a Sent Martí una gran fumaguera i em quede
dubtantentre Sent Agustí o Sent Martí: me decidixc pel darrer, per anar-me'n capa l'estació,
carla cosa es posa molt greu quan ja els incendiaris no cerquen les ombresdela nit, sinó
el ple sol d'un mitjorn dejuliol, joliu i bell, exornat per aquest carnaval.
iFeixistes a ple sol, incendiant...2 Política asquejant d'incendiaris, criminals i

calumniadors.
En arribar a la confluència Blasco Ibànyeç''"-SentVicent-Pau Iglésies''', veig una gran
columna defoc ques'eleva perdalt de les cases, però mesenllà de Sent Martí.
M'aparte perquè passe un aut amb jovenalla i fusells perles finestresi un jovea l'estribera

agafat d'unafinestra i apuntant amb una pistola amartellada cap a davanta un perill

imaginari, car tota la gent els mirava curiosa Com una cosa farai extemporània, a continuació
passa un camió amb gent també amb fusells, apuntantels de davantal davant, els del
costat cap al costat, els de darrere cap a darrere. Un moment hagué que:nspareixia que
m'apuntava a mi: un mal crit, una falsa alarmai s'haguera produit una catàstrofe.

Totel carrer de SentVicent cap a la plaça de la Regió —abansReina- estava ple de gent
mirantla colosalfalla: pregunte i me diuen queés ço que trauen de Senta Catalina. També
diuen que en Sent Martí han fet el mateix, no ho puc comprovar.
Desvie cap al mercat, a cercarla Tapineria pelTrenc, i em trobe enla plaça dels Caps —Lope
de Vega-, on cau unaporta de Senta Catalina,a lesllibreries de vell, amb una foguera i xicons,

107 El carrer de Russafa s'anomena hui de la mateixa manera, mentre queel carrer de Pi Margallera l'actual
passeig de Russafa.
108 Francesc Almelai Vives (Vinaròs, 1903-València, 1967).Escriptor,llibreteri periodista. Director de Taula
deLletres Valencianes, de la collecció eNostra Novella(1930-1931) i, des del 1945, dela revistaValencia
Atracción.
109 Eduard Boix, membre fundador de València Nova el 1906,i vicepresident de la primera junta
directiva.
110 Era part del que és actualmentla plaça de l'Ajuntament,llavors plaça de Castelar, que té forma de
triangle, entre els carrers de Cotanda,SantVicenti Barcelonina.
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Actual avinguda de Maria Cristina.
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ET
jovenalla amb gran algaçara traguentcosesde la església i cremant-les: gire pels Drets capa I
Collado i m'alcança la gent quefuig de la foguera com a rates per una falsa alarma.
in
Els valentsi Després que diguen que són excesos que no es poden reprimir: dues —

dotzenes d'hòmens esforçats am bastonsbastarien a esquivar açò, quant mésla força —
pública per poca quefóra.

Me'n vaig cap a Sent Nicolau.L'edifici no sembla maltractat, però les coses de l'església,
es coneix que han segut cremades: hi romanen duesescultures socarrades i paperam, molt

de paperam mig crematde l'arxiu, del que arreplegue uns quants troços sense mésvalor
quel luctuós record.

Es diu que s'han incautatdels Salesians i de moltsaltres edificis, com el col-legi de Sent
Tomàs, per a organisacions obreres. Això té una explicació i una discusió, però la destrucció,
l'incendi, el vandalisme no tenen excusa ni explicació contra l'incendiari. Contra l'iconoclasta,
unallei dura i tot el pes delallei.

Me'n vaig pelcarrer dels Cavallers cap a l'estació, però en arribar a la plaça de Sent
Bertomeu''7 me veig una gentada que mira cap a la plaça de la Seu i el cor me pega un
bot. Veig jovenalla que, escalonada i moixeta, va acostant-se cap a la plaça.

Gire per Lo Rat Penat —plaça de Manises, hui Poeta Liern"2—, per la contrària de Sent
Jaumei Ferres dela Ciutat," a Navellos, i me veig la gentola a la porta de la seu intentant
forçar-la. Uns guàrdies d'Assalt amb caravines,a la part de l'antiga farmàcia de Roncal, miren
pasivamentl'escena conversant am els que tenen als costats.

Mariner me diu per darrere
—DonNicolau, està refocilant-se2
Deu dir-me-huirònicament, però no puc més queexplotar d'indignació.
I me'n vaig per no vore-hu, perquè m'entren unes enormes temptacions de xillar, de

cridar, de clamar..,, fort, ben fort, que açò és una vergonyairresistible.
Que baixos havem caigutels valenciansi

En anar cap l'estació, uns xicons van sonantles cornetes arpades d'algun orgue
d'església saquejada.
Me'n torne al poble aplanati malalt.

ad font
En Massarrojos me diuen queanit, els casinos de totesles tendènciess'uniren i pactaren
que en els pobles de Massarrojos, Rocafort i Moncada es guardara l'ordei s'auxiliaren
mútuament, estant entesosen els altres pobles esmentats per a defendrel'ordre de gent

forastera que repetidament amenaça en vindre i cremarles esglésies i convents:a pesar
d'això, pareix que hantret les coses de valordel'església.
112 La plaça de Sant Bartomeuha sigut absorbida hui perla plaça de Manises, que en aquell tempsera
més menuda,
113
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La plaça del Poeta Liern forma part de l'actual plaça de Manises.
Hui desapareguda per formarpart del'actual plaça de la Verge (plaça de la Mare de Déu).
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Per la ràdio ha fet una proclama el cap de les milícies de València condemnantels
incendisi atropells fi) fent una crida altamentpatriòtica, però pugem al terrat i comptem
no menysde sis columnes de fums, especialment alentorn del Micalet.
Vénen notícies de que han pegatfoc a la seu, portades pels que acaben de vindre de
València.

El Comité sindicaliste fa una crida condempnantaixí mateix els incendisi diguent que

es reserven les energies per als moments greus que s'aveinen.
—

e —

Rafel Canyiçares, que ha vengutde València doso tres hores després quejo, diu que ha
segut crematSent Miquel: queell ha vist cremar Sent Bertomeu,les qualsflames causaven
horror: que perla part del carrer de Calatravallepavenles cases d'enfront,i que perla part

del carrer de Cavallers els veinstraien els mobles, car amenaçava propagar-seel foc.
Quels incendiaris contemplaven refocilant-se elfoc, i que hi havia gran joia. Ha arribat
una bomba d'incendistripulada per gent marxista quealçava el puny com elsincendiaris.
Quin sarcasmel
Després se'n ha anat cap a la plaça de la Seu i la Maedéu ja tenia les flames perles
finestres, la gent incendiària i malejant anava traguenttotsels objectes delculti tirant-los
en una foguera. Després s'han dirigit a la catedral,i quan forçavenla porta s'ha presentat

un camió, tots ambfussells amartellats, canvi de punys, arenga que ell no ha ogut, i com

se li fea tard al tren i suposava que-s del camió impedirien l'incendi de la catedral, se'n ha

anatal tren i ha fet tard.

Com s'ha esperata l'altre tren, un viatger que ha arribat desprésli ha dit que havien

incendiat també la catedrali el palau arquebisbal.
Com ja és poquetanit, pugem alterrat i veem flamesperla part de la catedral.
La indignació i la vergonya de que açò passe a València m'ha fet pedrela serenitat.

MES
La ràdio de València anuncia que han arribat a la ciutat don Diego Martínez Barrio,el

ministre d'Agricultura, i dos subsecretaris a formarací un govern regional formatperAlacant,

València, Castelló, Cuenca, Albaceti Múrcia, i que el general (Fernando Martínez) Monge"
està a les seues ordres.

Avisen també que Sevilla s'ha retut.

El Front Popular avisa quetotselsafiliats als partits proletaris poden usar arma am el
permís del Comité delpartit, i als republicans del FP ques partixca unraig. Heu ha dit per
dues vegades.
15
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Rafael Canizares Martín, farmacèutic i propietari de la coneguda farmàcia del mateix nom.
Fernando Martínez Monje Restoy (Granada, 1874-BuenosAires, 1963). Cap dela Tercera Divisió, que

tenia el quarter generala València, es va mantenilleial al Govern republicà i també s'oposà a lliurar les armes

als milicians. El 16 d'agost vaserrellevat del càrrec per José Miaja.
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A continuació, una ràdio francesa anuncia que San Sebastià està en poderdels militars
antigovernamentals i que tropes també militars van sobre Madrit i estan en el Altodel.
León.

La ràdio de Madrit apeneses pot oure detantesinterferències. La ràdio de Sevilla anuncia
que Pontevedrai la província està en poderdels militars i dóna altres notícies ordenantel
retorn al treball que desvirtua lo dela rendició.

da Ps
A les onze i quart parla (Gonzalo) Queipo de Llano des de Sevilla diguent que la
esquadra adicta al Govern està movilizada en Tànger per manca de combustible, car els
avions antigovernamentals han tirat a pique un vaixell-tanque: que un altre vaixell que

volia bombardejar Cadiç tingué queallunyar-se perigual motiu, que el general Llano de

la Encomienda, adicte al Govern, ha segutpres per Cabanelles (Miguel Cabanellas Ferrerl
en Saragossa, que (Lluís) Companysha entregat el govern als comunistes i ha fogit: que el
generalFrancorecluta tropespera la rebel-lió: que la esquadra anglesa vigila els ports de

Cadiç i Barcelona, que en Carmona,els marxistes han coméshorrors amb donesi persones
indefenses dela dreta,i feren un emboscadaals regulars matant-nevaris, i que va a fer amb

ells un escarment, perla llur traició, que deixe nom en la història.
I se'n anem a dormir més morts queviusi sense saber a quina carta hi romandre.
Dimecres, 22 dejuliol de 1936
— a —

En alçar-me, me prepare a anar a València a veure ço que passa. Li promet a la meua

muller no entrar en València, am la reserva mentald'entrar-hi.
Enel tren, apenesgent. Tambéels carrers apareixen deserts.Sent Llorens pareix intacte,
la Marededéu, incendiada, especialmenta la part del'altari el cambril, fins la casa adosada
que recaua la plaça de Moncada.
Pel carrer de la Llenya passea la plaça de l'Almoina:el palau arquebisbal està encara en
flames, la catedral està també ardint. Una bombatira aiguaal Palau:els arxius deuen haure

desaparegut,si s'ha salvat algun manuscrit serà perveritable miracle. Arreplegue uns papers

que han perterra procedents del Palau.

Comença a augmentar la gent que mira, comentai discuteix. Els esquerrersintenten
justificar més o menys dèbilmentel salvagisme.
Com nos potpassar capal carrer del Palau, me'n tornearrere pelcarrer de la Llenya. U
mepara,és el qui fon professor d'Empar (Gómez Senent): no podem més que lamentar.

Tire pel carrerdela Farina: del Palau roman apenesla frontera, quetal volta haja detirar.
La part delcarrer deles Avellanes, on era l'arxiu, pareix més conservada, i u espera un miracle
i el miracle no hiés. Tot està incendiat. Arreplegue uns papers,u d'ells un troç de pergamí
aprofitat per rotular un lligat amb papers del segle xviré.
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U em toca per l'esquena:
—Noté por, don Nicolau, d'anar així2

És un redactor de Diario de Valencia que coneci no sé com li diuen, com me passa am
molts. Va en cos de camisa, com els revolucionaris.

—Ja tot me és igual —dic am desesperança:i segueixc. Vaig posat de xaquetai a la

meua seguida.

Enla església de Sent Martí estan tirant-li auya per una finestra, han quedat les quatre

parets.

Els bombers es veu que no poden acodir a tantes parts.
En arribar al carrer del Pasqual i Genís (passal un aut que venia disparat de Castelar
a entrar a Don Juan de Austria: ha estat molt prim que no matara un homei, en fer una

curva ràpida, no s'ha estrellat contra-l cantó per un casual,o volent, car l'he vist com es
bambolejava.
Van tots corrent follament com si anaren a salvar alguna cosa i em sembla que no

salven res. No es veuenja tants auts i camions com ans, però sí estacionats a les portes

dels centres delFP.

En entrar al carrer de Pasqual i Genís s'ou un tir. Els qui cuiden la boca del carrer am

escopeta —jovenots, no sé si experts- esdirigeixen cap a dins excitats per altres, a veure
què passa: no soualtre tir, però me desvie pel carrer de Ruçafa, persi acàs.
Compre en una tenda mig oberta mig Rilo de café mòlt que m'ha encomanat la dona
i em dirigeixc a casa.
Es veu hui o, quant menys, me'n adone d'hòmensi jóvens que porten una bandaroja.
També veig alguns amb correagei cartutxera com els soldats, però de particular.
Arribat en casa, cride pertelèfon a la núvia de Doménec (Carme Martínez Hidalgol per

tranquilizar-la, no hi ha correu.

Me'n vaig altaller per GonçalJulian i Fèlix Piçqueta.En arribar al carrer pensava entrar
pel de Pasquali Genís, però a la boca hi han dos am caravinesi detenintals sospitosos, per
sijo ho sóc peradells, me'n vaig pel carrer de Ruçafa a Castelar.
La circulació augmenta. Tots alegrementvan a la visita del incendis com antigament

s'anava a fer les estacions.

Me'n vaig perla plaça deles Barquesa veuresi puctraure 350 pessetes que m'hi romanen
a la Caixa d'Estalvis, que és a la Glorieta, cantó al carrer de la Mar.
Front a la Patronal, un escopeter em para i pregunta que ducen elbulto i me'l palpa

perfora.

—És café mòlt.
Es fia i me'l torna, demanant-me elcarnet.
Titubeje un pocno atinant què-m voldir i li trac el de xofer, que mira i me torna.
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L'edifici barroc del Marqués de Caro'7 està ocupatperla JIR (Juventud de Izquierda
Republicana). Per cert, que diu allí què està afectat de reforma urbana.

No deixaran res en peu. U acaba per no sabre què és mésanàrquica, si la gestió del

municipi o la dels partits extremismes.
El col-legi de Sent Tomàsestà ocupatperla CNT i la FAI (Federación Anarquista Ibèrica).

Aquests, que sempre han segutels més destructors, s'han convertit en conservadors.

El Patriarca està guardat per aquestes milíciesirregulars de jovenalla irresponsable (no

sé si per a preparar la seua destrucció). Diuen quelrector de la Universitat, que és defront,

s'ha fet càrrec de l'edifici.

La Caixa d'Estalvis està tancada. No pucresistir la temptació de tornar a plorar davant

dels arxius de la catedrali del palau (arquebisbal).

En passar perLas Provincias, veig que s'ha incautat el Govern: després me diuen que

també delDiario, La Voz i no sé si algun atre.

Pel carrer de les Avellanes, em sembla que no puc passar: s'ha incrementatel foc i hi
ha una bombaa la part de l'arxiu. Ço quees salve delfoc serà destruit per l'aiguai
els
enderrocs.

Vaig per Campaners. La catedral està ardint a la part delcarrer de la Barcella. Està ardint

l'aula capitular antiga on estava el Sant Graali tants records.

Segueixc pel carrer de Saragossa''f i pel finestram es veuen cremades les capelles. La
Porta dels Apòstols està intacta. Segueix perl'arc, m'assome a la capella de la Maedéu per

la reixeta. Un horror: sembla que-l cambril ha desaparegut, està fosqueti no es veu bé,
(Del la capelleta de baix de l'arc arrancarenla porta de ferre i l'han destroçada

completament. A la plaça de l'Almoina segueixl'incendi que contemple una estona. U me
toca perl'espala:

—Quèli pareix: —me pregunta contristat.

—Plorar com a dones ço que no sabérem defendre com a hòmens, queés fama queli
va dir sa mare a Boabdil en abandonar Granada.

PregunteperSanchis Sivera i me diuen quefa dies (que) és enfora.

—M'alegre sincerament. S'haguera mort si arriba a contemplartal catàstrofe d'aquests

arxius queell tant coneixia i als que tants anys,els millors de la seua vida, ha treballat.

No mexplique, no me'n puc adonar de com les persones cultes del FP no han reaccionat
davantd'aquest vandalismei s'han oposat ambtoteslesllurs forces. No puc creure que
fóra difícil oposar-se'n a la canalla incendiària, que eren pocs centenars i covards com les

rates.

És que hi han personescultes en el FP2 Jo sé quehi han personesilustrades com heu

són les caixetes de mixtos, persones sabudes en una direcció: però es veu clarament que
17 —Ledifici del Marqués de Caro està al carrer del Pintor Sorolla, ocupat actualment, després
de ser
restaurat, pel Banco Urquijo.
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Reina.

El carrers de Campanersi de Saragossa han sigut absorbits perl'eixample de l'actual plaça de la
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OM
les personesculteses troben en precària minoria. Ah, i encara aquests estan enganyant-se

ells mateixostirant les culpesals feixistesi

Me dirigeix a veure Sent Bertomeu. No queden mésqueles quatre parets presidides per
laMaedéu Grossa. Un grupet comenta:

l

—Té la cabota més grossa quel cos.
Es comprén queli sap greu ques'haja salvat una cosatan lleja.

Unes dones comenten. Una més enterada diu que a San Martí ha aparegut un esquelet
am quatre argolles.

l

—Jol'he vist. Aneu i el veureu.

Després me diu mon germà (Paco) queahirja circulavatal notícia entre la gentvulgar.
També dien que la Maedéu l'havien cremada perquè de dins havientirat dostirs.
Crimen i calúmnia damunti

ae ra
l
I

Me'n vaig altaller. El convent de la Saidia també ha segut buidat i cremadesles coses:

l'edifici, no. He arreplegat uns papers socarrats.

Mon germà (Paco) me diu que ahir tirotejaren sa casa perquè diu que un feixiste es
resistia a entregar-se.
També diu queal carrer de la Pau haguéanit gran tiroteig perquètiraven tirs d'alguna
casa.
Intentem conferenciar amb el germà Emili (Gómez Nadal), que està a Madrit,i no hi han

conferències, tampoc telegrames, me diu que també no poguéparlar am Ernest Ibànyeç,
quiés a Lisboa.'P
Pareix que Almansa i Albacet són en poderdels militars.
Li dic que nosé si tornaré a València fins que no s'acabe.
— C—

A Massarrojos no passa res. Que a Tavernes Blanquess'ha implantatel sovieti van a
comprarab vales. Que a Alfara deu ocorrir quelcom, puix que han passat molts camions
de milícies cap allí.

De Barcelona radien i sembla que està declarat el comunismelibertari, el cap dels

comunistes de Catalunya aconsella ad aquests que per a defendre" delfeixisme nos paren
i que ho cremen tot, no reparant en monuments,ni obresni en sa Casa pròpria, que maten,

que assassinen, que afussellen sens compasió, quel feixisme no podrà res davant la unió
del proletariatantifeixista.
Després aclarien que aquesta radiació és per a Saragossai Aragó, on els militars pareix

que dominen, ademés, parlen en castellà i diuen repetidament eSaragossan, Aragón).
A Barcelona pareix que domina(Lluís) Companysi el catalanisme.

119 Ernest Ibàfiez Luna, oficial montador, treballava en el muntatge d'algunes màquines a Portugal, un
dels principals mercats de l'empresa IMAD.
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De manera queels catalans conserven els seus monumentsi exciten al demés a que —
i

cremen elsllurs.

Forasterismel
de
La meua cunyada Rosalea(SenentIbàfez) ha vengut i m'ha donat un espectacle am la i
seua desesperança.
Està malalta, com tots.

Estava en casa Pepito,el seu fill major, qui viu al carrer de Quart de dins, en el nú
40. Pepito està lo que es diu cagatde por.
Han cremat Senta Úrsola,al costatdeles torres de Quart:l'església de Sent Sebastià. La
i Sent Josep de la Muntanyaiel Socòs, (i) el col-legi on anaven les xiques, £ lo que-s Ú
causat gran dolor.
També han crematSent Miquel, SentValero, la Madre Sacramentoi Sant Joan per tercera
-zl
o quarta volta. Diuen que no han de pararfins que escaiga.
Anaven a cremar la Companyia, que està enclavada en una de les mançanes de cases Z
mésgransi més denses, i u, en veureles turbes, els va dir ço mateix, i pareix que.ls va disuadit.
de moment, però un altre m'ha dit que no han deixatres, que ho han cremattot. /És que i
ho tragueren enfora i aquí li botaren foc2
Tampoc el Carme, adossat al Museu dePintures, ha segut cremati té a la porta guàrdia —
d'eixa. Si això bastava, per què no heu feren a temps en els demésllocs2 Per què han.
consentit eixe crim de cultura2 Per què s'acontentaren en pegarquatre crits per ràdio, quan.
ja no hi havia remei2
Si fogien com les rates..l Si haguera bastat un sol decidit amb una pistolal Però eixe

haguera anat a la Model, per provocadori feixiste, com no l'hagueren afusellat eixos. —

guardadors de l'ordre del desordre.

— e —

La ràdio de Sevilla pareix que diu que segueixen la seuatàctica triomfanti que tres —
columneses dirigeixen cap a Madrit perdiferents punts, i que unad'elles ha conminat ja al
Govern a retre, que la Guàrdia Civil adicta de Sevilla ha tombat una avió guvernamental.

Lluís (Zalbidea Carandel, que és de la Campsa, diu que han eixit vàrios camions am ——

gasolinaetílica pera l'aviació cap a Madrit, que voldir queallà ja no.ls hi roman essència. Si
isolen, doncs, Madrit, l'aviació gubernamental romandrà inerme.

EL
Pel poble —Massarrojos-— patrullen escopeters. Han desarmatles dretesi els han closels
casins, segons diuen, per ordre de València.El retén és casa el Manyo, l'alcalde de Massarrojos,

qui no és quesiga xurro perdir-li Manyo, sinó massarrojí dellinatge."
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En dir des xiques, es refereix a lesfilles de Nicolau Primitiu: Antònia, Roser i Empar.

121.

—Malnom de Josep Doménec Pasqual.
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hJa
i

A darrera hora ja no passen quasiautsi delterrat delxalet de Teresín'" ja no es veuen
els fums de València a poqueta nit.
Són momentsde gran ansietat i emoció.Els crits de Barcelona ens han posat de punta,
el silenci de Madrit,la qual ràdio pareix interferida, sembla significativa.
La gentho confia ja tot del'eixèrcit i prega que triomfe.Tot són cares llargues. La meua
dona agafa una ploraera inconsolable, el record dela filla absent, especialment, no la deixa

viure fins que,ja tard, la son la rendeix.
Pel carrer no sou un ànima.

Dijous, 23 de juliol de 1936
— q —

Serien les quatre del matí (quan) m'he despertati ja, per més que hefet, no he pogut
dormir.

Totés silenci. Esta nit no s'ha ogutni camionsni persones, deuenestarrendits.
Ma muller dorm i, moixet, moixet, m'alce i me'n vaig al dtúneb,'3 un cos d'edifici que

tenim al fons delpati-corral i entre aquesti l'hort.
Està núvol: ahir caigueren unes gotes. Hom haguera volgut quediluviara per apagar ço
que hi romanguerai aplacara els ànims.
No sé per què em pareix que's extremistesja no estan tan animats.Tal voltasiga el desig :

de que açò s'acabe.

des De
Ahirva eixir la Hoja Oficial Extraordinaria del Comité Ejecutivo Popular. Per manca detítol
no es queixarà el públic, sí, però, per mancade notícies. Diu molt menys de ço que sabem
per ràdio.
No dónanotícies més que deldilluns,i incompletes. Res de la dimissió de (Santiago)

Casares Quiroga,ni del Ministeri-rellam (del Martínez Barrio, ni d'aquell altre quem digueren
que havia un generalde president, després d'anunciar un ministeri, Giralt LJosé Giral) publica

el d'aquest am la majorpart dels ministres del funest Casares.it
Porta la mort de LJosél Sanjurjo am totsels detalls, el rendiment del quarterde la
Muntanya de Madriti la notícia de que, en entrar, trobaren tres oficials morts i en un
departament19 oficials que s'havien suicidat, també morts.
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Teresa Bellot Senent, neboda de Nicolau Primitiu.
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José Giral Pereira (Santiago de Cuba, 1879-Mèxic D.F., 1962). Polític. Manuel Azahali va encarregar

123 Zona antiga del'almàssera a la qual la família denominava eel Túneb perla seua forma —molt més
estreta quellarga- i, per altra banda,pelfet que no tenia massallum pertenir una porta estreta que donava
a un patii, a l'altre extrem, una porta i una finestra que donavaa un hortet amb llimeres, una figuera, un
llavador, un paeller i una barraca menuda.

formar govern desprésdel'intentfrustrat de Diego Martínez Barrio. La seua presidència durà des del 19 de
juliol fins al 4 de setembre de 1936, moment en què hagué de cedir el poder a Francisco Largo Caballero.
VI

No diu ni unaparaula de l'arribada en València de Martínez Barrio, ministre d'Agricultya,—
ma

i

ms

i (del dos subsecretaris, ni del decret en què donava la notícia per a constituir un govem. —
ací.
de
Tot ço és tan sospitós que fa pensar en que el Govern està a les darreries.
s
Veurem què passahuii si ix la Hoja Oficial Extraordinaria.
És,
Tan

el

Es
I
Set del matí. M'acaben de dir que esta matinada ha vengut un aut de València en ordres
severíssimes de queesretire la gent am armes i que no vagen pelcarrer grups de més de :
i
tres.
He vist un carro de llaurador ques'ha atrevit a anar cap a l'horta.
dl LI
È

Li del

di

Lo que són les cosesl Fa temps que tenia en pensament publicar uns documents en
llengua valenciana del segle xué, cosa ignoradai interessant. Fa temps quevaig anar a copjaf-—
los i després vaig pensar quela llur importància i escassedatvalien la pena de publicarios —
en fotocòpia. Però passà un diai altre i com qui tenia tempssobrat, res me movia a tingre—

pressa.

£

Finalment vaig decidir-me en publicar-los enguany o l'any pròxim, i busquí un xiccll
que-m digueren que heufea béi ja era cosa de dies. La setmana passada ja volia fer-ho,
Qui havia de pensar que estiguera tan pronta la destrucció de ço que haviaresistit set
seglesi
i
— e —

Sent indignació pels valencians, sent indignació per mi mateixa. Quan embrutida tenim. l
la nostra ànima per a no haure defés com a homesço queles feres ens destruienl

au Dl
He parlat am el Manyo i m'ha confirmatles notícies anteriors diguent que en València

s'han fet retirar les milícies i la Guàrdia Civil i d'Assalt és l'ama del carrer. No sap altra

notícia.

d

Lo cert és que han retirat la bandera tricolori el cobertor quetenien al balcó tots aquests

dies, com a València, on tots els edificis públicsi els centres delFront Popular ostentaven
banderes. Nosé si continuaran ostentant-les, però és possible que lo d'ací obedeixca a un
reflex dela ciutat.

La Ràdio-València no transmet més que música, anuncia vàries voltes que va a comunicar
am el Ministeri de la Governació i finalment diu que fins les deu no hi haurà comunicació.

La Ràdio Barcelona tramet un discurs de no sé qui, d'oratòria antifeixista, tratantals

militars com a restes feudals i enemicsdel progrés, etca.
——

La meua cunyada Rosalea me diu que la Companyia sí que ha segut incendiadai que en

les galeriesi terrats es trobaven papers crematsquela força de l'incendi despedia perl'aire.
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Que han passat dosdies i dos nits sense dormir, raere els balcons del carrer de Quart.

De dia anaven al mercata obrir l'establiment de sis a deu, que era manat,i després a casa
del seu fill Pepito.
Rodejats d'incendisi sense atrevir-se a assomar-se ni obrir: la casa, diu que fa una aulor

de socarratirresistible.

Allí, en Santa Úrsola, les dones entravena robar el que podieni altres, delveinat,els
cridaven dlladronest lladronests
Diu que va oure perla nit un individu queli dia a un altre:
—Després que la peguí una garrotà a la caixa, al que anava a agafar els diners, me se'ls

emportà unaltre,

LE CL
Pepico Ibànyez P empleat de Joan Senenti parent, comunisteo sindicaliste d'idees
exaltades, bona persona pel demés, em diu que la cosa noli pareix molt clara per al Govern
i que les tropes de València estan aquarterades i en espectativa, que no s'han adherital
Govern, i que aquest no compta amb elles.
També mediu que patrulles militars dels quarters de Cavalleria, que estan a l'Alameda,

a tots els que passen pelpontd'Aragó, guàrdies o milícies, els desarmen.
Lluís (Zalbideal, que acaba d'arribar de València, diu que les dues columnesque s'havien

format a Hellín i Almansa per a batre els militars a Albacet, havien segut destroçades en

una emboscada per aquests.
Ha vengutel Manyoi altre,fill d'Assensio, a demanar-li l'aut a mon cunyatJoan(Valentí

Senent Ibàfiez) i (quel volien xofer: Joan Senentels ha dit que l'aut, quel prenguen, però
que es busquen el conductor. Van a València per notícies.
Quan tornen, Blayo,el de la Capellana, qui és u dels del Comité, diu que no passares.
— I —

La Hoja Oficial Extraordinaria... hui ja no porta més que unafulla: ahir, dues. Diu que han
recuperat Guadalajarai Toledo,les tropes —o lo que siguen- del Govern. Que:n Barcelona
han crematel convent de Carmelites —perquè desd'allí diu que-s feren foc-i el palau
arquebisbal, i pareix deduir-se quealtres.
També diu queles forces rebels tenen el quarter general al chalet de Lerroux a Sent
Rafael, ço quevoldir que els militars deuen estar molt prop.
sl —

També m'ha dit Pepico Ibànyez queel qui ahir parlava des de Barcelonaals aragonesos
diguent-los que destroçareni assassinaren no era comuniste,sinó de la CNT. Però Doménec,

el meu fill, qui es va fixar, diu que era Barrio, secretari de la UGT, una aproximació de
comuniste.
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Josep Ibàfiez Castro, cosí germà de María Antonia SenentIbànez, esposa de Nicolau Primitiu.

113

dl
També me diu, com altres de la seua corda, que si guanya el Govern, els proletaris li

passaran factura. Tot està per decidir: si comunismelibertari o marxisme.
Diu que en el Grau hi havia —o hanarribat- dosvaixells de guerra i que han pres a
l'oficilitat i desarmatels vaixells els del Grau, que tot està ple de barricades.
ger
Un, Ernesteti Pilar Ibànyes'É am el seus xiquets, fogint, qui ve de Tavernes Blanques,

diu que allí estan en ple comunismei que ab vales van per gallines, carn i tot quantels
s'antoixa.

Com açòésla ruinai la fam per al poble a plaç curt, diu que u ha anatal Govern Civil
lamentant-se i s'han burlat prou.
Veig que a Massarrojos estem al paraís. Però quanl'escassedat impere a València,arribaran
ací els famolencsi ensllevaran el poc pa que hi romanga de les mans.
El mateix conta que u qui venia de Barcelonai passava per Tavernes Blanques, que és al

pas de la carretera, els dia que a la capital de Catalunya passaven de cinc mil els morts.

Ací m'acaben de dir que pera visitarels altres pobles es necessita un permís del Comité
i cal portar un braçaletroig.
Benito Merino, 7 parent, qui portà ahir a Massarrojos a sa filla (Amparo Merino Ibàfiez)

des de Xelva,li calgué norresmenys detres permissos (no sé de què).

Com el gendre diuen que està fitxat com de la dreta, està amagat. '£
De Moncà em participen una cosa curiosa:l'alcalde no vol que es cremel'esglésiai hi
ha un grup quevol cremar-la, i (el primer) ha posat com a condició per a donar el permís
el que es pose a votaciói, Si la majoria vol que es creme, consentirà.

(Rafael) Canyiçares, l'apotecari, me digué que va vendreel dimarts tres duros detila a

part del Serenógeno. P

Quantes persones, ancianes i dolentes, moriran d'esglai aquests dies o com a
consequència2 Però, ji la tragèdia que encara ens espera abans de que vingael
desenllanç2

Açòés horrible, i més encara perles persones volgudesquees té al costat, especialment

aquesta jovenalla.

En fia
(Diego) Martínez Barrio, per Ràdio València, ha pronunciat una alocució parlantdels
militars en el sentit de que han faltat al seu deure,i alçantl'esperit del FP diguent que
València ha d'estar la nova Covadongade la República.
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Parent de María Antonia Senent Ibàniez.
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—Marit de Carolina Ibàhez Alonso,tia de María Antonia Senent.
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Esrefereix a Diego Sevilla Andrés (València, 1911-1973). Catedràtic de DretPolític en la Universitat de
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Especialitat farmacèutica molt conegudaaleshores que semprava contral'angoixai l'ansietat.

Valènciai polític. Durant la República va militar en la Derecha Regional Valenciana,i durantel franquisme
fou procurador en Cortsi vicepresident de la Diputació de València.
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També s'han dit altres alocucions.
Martínez Barrio s'ha dirigit za los alicantinos, valencianos, castellonenses, conquenses,
albacetenyos: i crec que no hadit res de Múrcia, però sí de dLevante,.
— mm —

(Francesc) Ruvira —mon cunyat- i jo se'n havem anat cap al secà, que mos peguel'aire i

llegir una estona. Anem a la pinaeta del Baró de Senta Bàrbera, d'on es columbra València

al fons.

En caure el sol havem anatal xalet de Teresin. Pepe Bellot (Fons) -mon cunyat— està

que no pot més de por.
En tornar cap a casa pel camí del sementeri trobem a unsjóvens que:ns diuen que ha

sonatun tir que ha alarmatel poblei (quel en casa estan en quidado, perquè nosaltres es
trobem enfora.

Tots estan assustats. Ma mullerté al braç a ma filla Empara am unacrisi nerviosai li dia
a sa mare:

—Ja sé que em van a matar.

Ma muller no podia ab la seua ànima, com vulgarmentesdiu.

Pareix ésser que ha corregutla notícia de que venia per Massarrojos una columnarebel

que vindria de Castelló o de Terol, perlo vist.

Amb aquest motiu han passat camionsi a u dels escopeters se'ls ha escapat un tir i la
gentha fogiti tancat portes causant el pànic consegúent.
El sereno ha fet un ban diguent que a les deu dela nit, portesi finestres estiguen

tancades.

L'alcalde de Massarrojosli ha fet entregar les claus del'església al retor i posat un ròtul
diguent quelFP s'havia incautat. Pareix estar que açò es fa com a una mesura preventiva

pera salvaguardar l'edifici.

Sembla que La Blanca, de Tavernes Blanques, granfàbrica de pernils i embutits, ha segut
assaltada. Això dels vales era massa lent. Esperar a quela gallina ponga els ous d'orresulta
antiquat: és millor matar-la d'una.
També el pregoner ha dit a les dones que demà, a les quatre, que vajen a cobrar a la

fàbrica de conserva. S'enténles conserveres. 41 si ordenen que nosaltres també paguem al
personal eljornal de vaga2 Ab quins diners2
—n—

De Madrit diuen que ha arribat la columna de València, estant rebuda am gran
entusiasme. També havia tornatla columna triomfant de Guadalajara.
Així mateix diuen que de Barcelona, sis mil hòmens ben equipats, armatsi deixuplinats

(es dirigeixen) cap a Saragossa, onels rebels han segut bombardejats pels avionsi estant
acossats pel poble leal armat.

No obstant, de Sevilla diuen queels va bé i s'ha unit als antigubernamentalsl'Almirante

Cervera, vaixell de guerra.
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Desprésha parlat (Gonzalo) Queipo de Llano diguent que-s tripulantsdelvaixell Almirante
Cervera s'havien sublevat, però, reduits perl'oficialitat, se'ls està castigant.
I
També ha confirmat que s'ha destroçat una columna gubernamental perles forces
—
militars d'Albacet, que Largo Caballeroi Prieto han fogit a Lisboa: que el governadori —

autoritats de València demanen auxili, quetéelsfeixistes, els requetési els d'Acció Popular —

adherits al movimenti altres coses, tot exornat d'amenaces de punimentsterriblesals qui
no es someten.
dar I

Una veritable guerracivil.

del

On mosha portatla intemperància i la manca de cordialitat dels republicans2
l açò va pa dies, i s'ajuntaran l'odi i la necessitat.

Divendres, 24 dejuliol de 1936

si.

i
air

i i

Quan m'alce, m'assome a la porta i veig a la Tia Rincona —esdiu així perquè sa mare vivia j
en la casa del racó, no sé quin-, la filla i unfal altra.
El poble està tranquil. Diu que perla part de Moncà ha hagut faena aquesta matinada. 4
Li preguntesi ha vist alguna cosa com aquesta, i me diu que quan la Guerra Carlista va —

veure passar dues vegades a Cucala i els requetés.'$ Una volta estaven a Moncada a punt r

de menjar-se unes paelles quan els picà la mosca queles tropesvenien i s'heu deixaren tot: :
en passar per Massarrojos, les donesels oferiren coques de dacsa (queés lo que es menjava —
llavors) i mel.

Tot era jovenalla i llevant-se les boinescridaven:eViva Cucalalx Les donesels preguntaven —
qui era Cucala i els xicons el senyalaven.
,
je ee

Me'nvaig a València a ferde nas ('escudrinyar, aulorar, saber". En anarcapa l'estació me

trobe a Filiberto,l'obrer, i el Sapet, amb sengles escopetes, quis fan la ronda,al paréixer.
El Sapet, qui és bon sujecte, me para i pregunta Si ja no fas excursions.

—S'anem fent vells —li dic—, i ara ho pensem alamon.
Deuen dir-li cel Sapete per estar baixeti grosset, com si estiguera botinflat.
Filiberto, sempre seriós i de mirada desviada,es riu un poc a glops.
— (—

En el tren veig alguns amb braçaleti una creu morada. Deuen estar sanitaris, però no
m'explique la sustitució delroig pel morat. Després mexpliquen quela creu roja es reserva
per a d'aquestainstitució i la morada per als no pertanyents.

130 Pascual Cucala (Alcalà de Xivert, 1822-Portvendres, França, 1892). Militar carlista que destacà durantla
Tercera Guerra Carlina perles seuesràpides i contundents incursions en nombroses poblacions.
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Sent Llorens ha segut ocupat per la CNT: el carrerò està barrat per bancsi el cuiden

milícies. No pareix que ha seguttocat.

La seu està encara fumejanti els bomberstiren aigua. La Guàrdia Civil no deixa acostar-

se: d'alguna distància, emperò —des del Vestuari— veig asombratperla Porta dels Apòstols,
que és oberta de bat a bat,i per on entren les mànegues dels bombers, que-ls andàmits
per a estucari dorarla seu romanen en peu. No deu haures perduttot.

Els bombers, abnegats, amb un material escàsi deficient, es multipliquen. El mateix dic
de la Guàrdia Civil, única en la què es pot tindre alguna confiança, encara que deu ésser
poc menys que impotent.

Intente passar pel carrer de la Barsella per rodejar la seu i els civils m'ho impedeixen.
En San Martí, han quedatles quatre paretsi la bòveda.
San Andreu no ha seguttocat. S'ha incautatd'ell lzquierda Republicana (IR). :
Tampoc Sant Joan i San Vicent, parròquia, ha segut tocat i no veig nengun ròtul
d'incautació.
Els Dominicos ostenten un ròtul d'incautació de la JS (JuventutSocialista), i la Madre
Sacramento,el del Sindicat de Transports de la CNT, nengú dels dos apareix maltractat.
Cada dia tinc més convenciment que les cremes han segut portades a cap pels
comunistesi els comunistoides de la UGTi socialistes, car els qui condenaven les cremes han

segut la CNTi el FP però no els qui havem dit dessús, encara la CNT aconsellàla incautació
i el repartiment, i condemnàla destrucciói l'assalt.
A casa, la meua consogra Anita (Bellot Fons) me diu que no sap res tampoc de Xarii

Víctor. Estem intranquils per no saberres d'ells des del dissabte.
Diu que anit hi hagué gran convoi i moviment des del discurs del president de la
República, n'Azanya.
Vicent Bueso, 3' a qui trob anant a Sent Valer, me diu queell ve devisitar la parròquiai
ha vist que tota Rusafa està plena de barricades, com el Grau.

En arribar a la plaça on estava el molí de Sent Isidre'7 hi ha un convent de monges

incautati cendresa la plaça que demostren que-lstrastos han segut cremats.
En San Valero,joia del xurrigueresc, no queden mesqueles paretsi la bòveda, els adorns
florals i els angelots es veuenestropejats,tal volta sense possible retorn.
Me'n vaig cap a la Caixa d'Estalvis.
En un tostadero de la Gran-Via hi ha una gran coa, (la qual cosa) m'estranya perquè
defront n'hi ha altra que no té sinó la gent normal. Pregunte a un passantqui és mirantla
cua Si sab el per què,i diu queestà tancati la gent espera:

—Ja devien trencar la porta —mediu.
Passe perl'Intendència Militar. Hi ha alarde de força, però no aspectede rebel-ia. El

Quarterde Artilleria està clos i sols am el pòrtic. No es nota res de particular exteriorment,
ni tampoc a Capitania.
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Vicent Bueso Bellot, germà de Víctor Bueso, gendre de Nicolau Primitiu. Ginecòleg.

132

En l'actualitat és la plaça del General Prim.
117

La Caixa d'Estalvis està closa. No sé quan vaig a traure els pocs diners quemt

romanen.

i i

Pel carrer de la Congregació —després Comte de Montornés, hui no sé com— entre

dl
novamenta València trobant a mitan carrer an Manuel Sigúenza,el pintor2
Mediu que eldia eixe que botaren foc a la catedral, va sabre la notícia de Burjaçot estant
de

i se'n va vindre enseguida perveure si podia salvar quelcom.

x

En arribar a la seu va dir que era acadèmicdeBellesArts i que tenia ordredel'alcalde per. —

si es podia salvar alguna cosa,i am l'ajuda heròica d'uns quantsjóvens que noli volgueu

dir el nom, salvaren un Goyai varis quadres més, encara que socarrats en part. Donava horror —

la catedral per dins,i vàries voltes tingueren que eixir-se'n per poderrespirar.

El
y

Conta que quanarribaren al Sant Gàliç (Sant Graal), ja no estava, i suposaren que algú—

Ls

l'havia salvat.

L'arxiu de la seu, diu que s'ha salvat. Puig Espert"" va entrar i s'emportà els furs, —

seguramentperdipositar-los a l'ajuntament. Lo altre hi roman intacte.

Josep cooperà al salvament.

:

t

4

Ú

Ii

3
xen

També diu quelretaule de l'altar major quedà isolati sense dany,i en eixir de la seu es
va dirigir a un tinyent de la Guàrdia Civil diguent-li que lo que devia fer-se era ja curar de
que nengú intentara estropejar-lo.

El

:

El tinyent, indignat,li dia que ja no es podia resistir més, que era intolerable ço que —

passava, que estaven quatre dies sense descançarnillavar-se, que de tota aquella gent. —
(referint-se a les milícies del FP) els millors no obedien i estaven desmoralisats i una LiI
porció de coses més, que demostraven que la Guàrdia Civil està farta de comunistes sl

comunistoides.

y

Sant Tomàsi el Miracle han segut incautats perIR (lz2quierda Republicana) i no pareix. —
que han segut maltractats.

:

Sent Esteve ha segut incautat per la UGT, després de buidar-lo i cremar-li les coses.

Encara fumeja el Palau. La frontera amenaça desplomar-se, mancada de bigues que la —

traven. De l'arxiu i el museu no deu romandreres.

I

Passe per Sent Bertomeu Màrtir, i entre per Calatrava. En arribar a la UGT, front al carrer

de Cadirers hi han barricades guardantl'edifici i guàrdies (milícies) am fusells.

L'Arxiu General del Regne no pareix haure patit. Y També l'edifici de la Companyia pareix
no haure sufrit, no obstant, diu la meua cunyà que ha segut cremat.
Pareix que està intervengut.
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Manuel Sigúenza Alonso (València, 1870-1964). President del Cercle de Belles Arts i membre del
Centro de Cultura Valenciana.
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Francesc Puig i Espert (València, 1892-Asnières-sur-Seine, França, 1967). Escriptori professord'institut.

Militant delPartit RadicalSocialista a València. Es va exiliàr a França el 1939.
135 VArxiu del Regne deValència estava en un vell casalot del carrer Angost de la Companyia. L'any 1967

es va traslladara l'edifici actual, al passeig de l'Albereda.
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Entre en casa del meu nebot Pepito Bellot, que està despatxant salaúra que vaa repartir

un camió amb escopeters.
Sant Miquelpareix intacte per enfora. No obstant, en un solar hi han senyals d'una gran

falla: seguramentab tot el mobiliari interior.
El convent de les mongesde Sent Josep, al pont Nou, també no ha segut cremat, sinó
incautat per la UGT, Secció de Matarifes.

si del
Al taller no passa res de particular, sí, al veinat.
Unes dones,al paréixer mullers detreballadors, estan barallant-se i apunt de vindre a les

mans per questions econòmiques,tirant-se en cara quea l'una no li falta res perquè l'home
és de la milícia i ad elles no-ls porten res els marits.
En moltsllocs diuen queels milicians van ab vales per tabac, pa i demésvitualles.

Me'n vaig altren.
— e nis

Lluís Zalbidea me diu que-n el Grau està ple de barricades i apenes es pot donar un pas
sense quel registren o li demanen elcarnet.
Tambédiu que han intentatassaltar la factoria de la Campsa i emportar-se pres al seu
company,l'enginyer Antelo, per monàrquic, segurament, i que pareix que es van a Carregar

quatre mil tonelades de combustiblelíquit en el Campilo, É vaixell petrolero, potser per a
la esquadra.

Gel ie
A moncunyat lFrancesc) Ruvira li ha fet un salvoconduitel FP de Maçarrojos. Li he dit

al Manyo —Josep DoménecPasqual, al qui li diuen així perquè a sa mare li dien la Manyai
pareix que era xurra— que me'n faça u pera miY
— g —

A la Libraeta —una comunista libertària de Massarrojos- li diuen La Monina perquèli dia
a unaxiqueta forastera, molt sovint: Qué monina es, es muy monina.x
—h—
En el casino de FP han tornat a posar bandera i cobertor.
Anem a pegar un passejet i passem pelxalet de Canyiçares.

136 Campilo.Els vaixells de CAMPSA eren batejats per noms començats per camp-. Així: Campilo,
Campeador, Campante,etc.
137 Aquest documents'ha conservaten elseu arxiu personal (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu),i va
ser donat a conéixer en l'exposició eNicolau Primitiu i la Guerra Civil, 1936-39, de l'any 2006.
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Aquest mosdiu que esta vesprada han posatartilleria al Govern Civil, ço que vol dirque
la tropa és adicta al Govern.
Un altre ens ha dit després que:n Capitania onejaven les banderesdel FP.
— I —

De Madrit anuncien que s'està donant una batalla en l'Alto del León entreles tropes
lealsi els rebels. Segons comptes, intervenen uns 21.000 hòmens. Intervenen en caps:els

generals Riquelme pel Govern i (Emilio) Mola pel rebels.
El Govern demanaa tots els apotecaris de Madrit, sots severes penes, que entreguen
tot el suero anticancerísi antitetànic que tinguen.
dl Ca

Benet Merino me diu que va presenciarel primer assalt a la seu (deu ésserel segon,car
el primerel vaig presenciarjo). Diu que els comunistes portaven una espècie de tanque am.
el qual, com a ariet, pegaven a la porta. Diu quel portaven carregat de gasolina.
Un camió amb escopeters, que portavaelròtul CNP, els conminà a abandonarla faena,
i com esresistien s'encararen les escopetesi aquests tingueren que anar-se'n i per aquella
volta noli pegaren foc, però després tornarien.
Potser fóra la mateixa volta que ho vaig veure jo, però l'hora no conquadra:jo seria les

T2iellla 1 i 1/2.

a
La Ràdio Toulouse diu que tota Andalucia, exceptat Màlaga i Almeria, que estan
entregades al comunisme, està en poderdels militars, i que Madrit es troba apurat.
Una ràdio italiana tramet notícies d'altra norteamericana que diu que la guerra
civil espanyola és lo més bàrbara que en segles ha conegut Europa, i quela lluita està

equilibrada.

Sevilla diu que està normali que les columnes que veu sobre Madrit volen sitiar-lo per
fam.
Hui, tot el dia, Massarrojos pareix tranquil i la gent va a gitar-se un poc mésserenada.
Dissabte, 25 dejuliol de 1936. SentJaume Apòstol
— a —

Quanla víctimai el botxí entaulen batalla, tant la culpa inmediata i determinant d'aquesta

està en la víctima com enel botxí, i aquest és el fonament quell botxí oposa pertirar-li les

culpesa la víctima. Segons aquest sofisma, aquesta deu morir sense protesta tan sols.
sades

Anit me digueren que de Madrit, en radiar les darreres notícies de les columnes que

estaven en contacteen l'Alto del León, digueren quelcom així: .eManyana, día de Santiago
Apóstol, patrón de Espanya y delEjército, se espera una victòria de las tropasleales a la
República.2
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No:s pot veure més cinisme en un GoverndelFP, laic,i anticlerical. l masònic.

És la política de la farsa i de la calúmnia.
—(—

M'acaba de dir la dona que hui vindran a que-ls donem deu duros cada u. Voldran dir
cada família. Que Noguera, $el millonari, que viu al xalet que era de Vallvert, els ha donat
quaranta duros.
Deu duros: Seranels que ens queden en casa. Deu duros nosaltres i quaranta Noguera2

Quina sort tenim els burgesosl Aquests burgesos que no som carn ni peix i que vivim aldia

una vida quasi precària perquè havem de sostindre la classe social on ens trobemil
Deu durosi Que serien deu duros, ni vint ni cent, per a comprar la tranquilitat si fórem
burgesosde veresl

LS
En el tren em diuen quea Alfara s'ha descubert una emissora que perturbavales notícies.
Ara m'explique aquelles interferències que-ns tenien enganyats.
Anaren escopeters de Moncadai volien pegar-li quatretirs a l'emissor, que pareix estar
feixiste: però els d'Alfara s'oposaren diguentque eren prou per guardar l'ordre i hui el veen
en el tren tot sol qui va a entregar-se al Govern Civil, segons diuen.
— e —

Al taller estan a la porta. Me dóna Tomàs(Albalat Aparicio) unsjacintes de Compostela
sensevalor, procedents dels Salesians. Del museet segurament. Diu que d'allò sincautàel
partit comuniste (PC), després de gran tiroteig que'ls feren, que duràtresdies(li), reanudat

per la DRV (Derecha RegionalValenciana), que està enfront.

S'acosta un escopeter,jove, simpàtic, am tres criaturetes disputant-se unapiloteta,la
menuda plorantperella. Vullc donar-li dues pessetes perquè se'n compreunai no vol de
nenguna manera. Van brutes, astroses, desgrenyades.
El jove escopeter pregunta si han ogutperla ràdio si hui s'ha d'anar a cobrar. No heu
sabem. Me mira fixament: però no li note malícsia.

Pregunta si algú sap arreglarla escopeta perquèseli ha desbaratat. Nengú no sap,jo

no he manejat nenguna arma mai. Potserestiga en un error.

Pareix ésser que esta nit passada ha hagutfort tiroteig desd'ací. Diuen que'ls culpables
sónels pistolers Liseo, Sèntim altre que no oix bé. Jo creia que erenfeixistes i diuen que no,

que pertanyent a Esquerra Valenciana, que diu quetots són pistolers. És assombrós ço que

U OU. De manera queper aquests comunistes, escopetersi incendiaris, capaçosd'assessinar
am totes les agravants, els d'Esquerra Valenciana són pistolers.
Parle am mon germà Paco.Estan bé. Me diu que vindràal taller i sentendrà am el per-

sonal si ve a cobrar.

138 Vicente Noguera Bonora (València, 1891-1936). Industrial. President del Consell d'Administració del
Banc de Valènciai d'altres entitats i empreses. Cònsol honorari de Polònia.
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En les torres delSerrans flameja la bandera roja am les cifres MAOC (Milícies Ant
feu

Obreres Comunistes), que no sé què volen dir.

A la plaça del Temple hi ha una grancantitat d'auts i Camions
j autòmnibus dis posi /

Hi han barricadesde sacsi tropa.

A la Caixa d'Estalvis hi ha llarga cua aguantantelsol i esperant que
Òbriguen.

'

é,

Al Palau de Justícia hi han guàrdies d'Assalt que alcenel Puny marxiste en passar

milícies punyeteres.

De

Anita Bellot no sap res tampoc de Xarii Víctor. Els han telegrafiati no
han rebut respc

És rar que no vinguen correus de Barcelona, ni premsa, de Madrit, no obstant
, sí qu en

he vist d'aquíElLiberal, l'Heraldo de Madrit i Claridad.

hè:

A València haeixit, ademés de la Hoja Oficial Extraordinaria.., que estira a El Mercar

Valenciano i té el mateix format, UGT-CNT, que téel format de LasProvinciasi deu estar tí
en la seua emprempta: em pareix rar que El Mercantil, Que és del FP no ixca i n'a Sarege

com delssindicats proletaris.
Vaig al B.P. dels P. del P. (Banco Popular de los Previsores del Porvenir) per a veure
m'han abonatalguna cantitat. Trobe allí a Duart Boil, que:m fa el favor de veure'ho. Mec

n
ÉsAP
-

-

que tinc mil dos-centes pessetes al compte. Respire: així podrem tirar algunesseti nan

SE

apretant-nos.

Però no se'n poden traure més que 250 cada volta.
ds
Vaig a casa Pepito Bellot a fer-li unes comandes de sa mare.

Diu queja no té abaejo, sinó poques sardines. Té la mercancia al Grau, però els graue
en

no deixen eixir mercancia d'allí.

er
EE
AE

Torne en la Caixa d'Estalvis per si puc traure els pocsdiners que:m romanan allí ji
EI

-

I

trob una cua deu vegades més gran quela d'aquest matí, i Com que és tard me'n tornea
4 H al

a) I

n

l

Massarrojos.
ll
Del Seminari, s'ha incautat la UGT, crec pera escoles.El Salvador ha segutbuidat icre
i

i

madesles coses. Crec quel'edifici, no. També del Palau dels Marquesos de Benicarló s'har
incautat.
ae.
sl
z

Tot dóna la sensació de que anem ja cap al desenllaç favorable al FP i especialment als

proletaris, llegint sobretotels diaris i oguentla ràdioi els discursos dels adictes. Però lacosa

no està clara deltot.

€)

app

M'han donat un salvoconduit els de Massarrojos.
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El Comité de Moncadaha requisatpollastresi gallinesi ha prohibit a les gallineresque.

venguen als senyorets.

—

Les darreres notícies són que no hi romanen mésfocus importants que Andalu cai

Saragossa (aquesta, amenaçada pertres columnes de Catalunya).
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IRafaell Canyiçares diu que en la Bosseria han buidat alguns establiments especialment
de monosi altres robes.
Al pobre Lluís Estevan (IbàRiez), cosí de la meua dona, sastre,li han fet també requisa
de robes.
Solen anar am vales que són un paper mullat. El governador ha dit que aquestsvales
no tenen valor i que no deuen prendress,però la gent punyetera exigeix comestiblesi ço
que vol.
Este matí he passat pel carrer de Ruçafa i he vist un establiment quetenia un ròtul on diu

que havia segut incautat pel Comité de presa(sic) i que se li havien emportat els monos.
Per a què voldran, de monos, en aquesta ocassió si tots van en cos de camisa2 Es comprén

que es procuren aliments, però monos...2 És que ha començat la rebatinya.
S'ha fet circular la notícia que Albacet s'ha entregat. També es diu que:n Saragossa es
fusellen els comunistes, sindicalistes, etca., de deu en deu.
Diumenge, 26 dejuliol de 1936
— a —

Havem entregat 25 pessetes al Comité del Front Popular. El Manyo em diu que ço que
tinguem voluntat, que ad altres que podenels ho exigeixen.
Segonsles notícies de l'Hoja Oficial, el Govern continua triomfant, jo crec que acabarà
per dominarla situació. Déu faça que s'acabe prompte, que no hi haguen represalies i heu
paguen justs per pecadors.
l'Alcaldia publica una nota que diu:
(Se advierte al pueblo trabajador quelos patronos han sido autorizados a retirar de los
Bancos las cantidades necesarias para el pago de jornales de esta semana, con lo cual las
disponibilidades de la clase trabajadora no sufran mermaalguna.
La Banca estarà abierta las horas precisas, sin limitación, para atender dichas deman-

das.

La Alcaldía espera de la conciencia colectiva de los valencianos, de los patronos que
satisfagan los jornales, y delos trabajadores que se abstengan derecurrir a las organizaciones,
puesno es justo ni digno que, cobrandolos jornales, no adquieran las subsistencias Como
de costumbre.
La causa de la República lo exige así.
El Alcalde, S. Cano Coloma. (Rubricado).x

Què menys podia fer l'alcalde2 Però està redactat am l'habilitat d'un advocat, que vol
espolsar-se les puses i donar carn a les feres, car no pareix sinó que el burgés tragaobrers
que no pague, alegantno tindre diners, serà perquè noli ha donat la gana d'anar a un
banc qualsevulla i prendreels diners quells calien sense més que dir o provar queeren per
a pagar jornals.
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Mon germà Paco, qui va vindre ahir per la vesprada a visitar-nos, me va dir que havia

arreplegat 300 pessetesi les havia repartit entre els més necessitats.
Què va a passar, emperò, quan vagen a demanar socors als comitési els diguen que
deuen cobrar delllur burgés2
Das pral

La cosa no està massa clara, que digam. Coves, mestre d'obres de Massarrojos, quité
una xiqueta en dida a Serra, va anar en auti gent del FP a veurela filla i es va donar compte

que Bétera i Nàquera són en poderdelsfeixistes, així com Serra, on els reberen a tirs, tenint

que tornar-se'n arrere, sense poder complir el desig.
— ( —

Diuen queel retor de Sent Martí, quan entraren les turbes a cremar-lo, es va posar en
creu agenollat demanant que noll cremaren,i li pegaren un tir allí se'l deixaren cremant-se
en companyia de la seua església. Serà veritat2
Ahir mataren dos capellans a la plaça de Mossén Sorell.
em Es
A les dotze s'ha reunit tota la família al túnels que comunica el corral am l'hort,i tots

agenollatsi trists ham resatelrosari, car diuen que ad aquesta hora dirà el papa una missa
a intenció dels espanyols.
Anem cap a l'església de les Catacumbes.
— e —

Pepito Bellot, eltolliner, fill, em comta les seues impressions.
Segons pareix, València no va respondre al Movimenti totsels feixistes i concomitants
s'amagaren o fogiren mentres la gent pegava foc.
Es veu que-ls feixistes no van mésenllà de mutilar estàtues com el bust de Mistral.
També me diu que un dependentseu, Pepet (José Campos), qui viu perallà la Gran Via
de Ramóny Cajal, d'on es veuel Socósi San Sebastià, va veure com els escopeters milicians
formaven un arci els incendiaris, tranquilament, es dedicaven a la seua faena.
Diu quel'assalt o incautació de gèneresestà a l'ordre deldia, a pesar de les disposicions
i clams de les autoritats.
ai Es
Detalls captats en la ràdio. De Madrit el...) lucharemos hasta que no quede unalevita
(aristocràcia2, burgesia2) ni una bruja (monges2, beates2) ni un pequenyo burgués(...)o.

Eixe és el tema: que desaparegael xiquet burgési el xiquetpropietari, és a dir, la classe
mitjana, el sosté dela civilisació: que es deixen assoles els dos eixèrcits beligerants: el qui
es recolza en el proletarii el que en el capitalisme.
139 Uns mesos abans, un grup defalangistes havia mutilat el bust de Frédéric Mistral que Lo Rat Penat
havia erigit el 1933 a la plaça del Comte de Carlet.
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No es tracta del benestar de l'obrer (això és lo de menys), es tracta de quela societat

cristiana siga sustituida peraltra societat pagana i adoradora dela força, on vindrà en estar

l'or, la clau de corrupció més formidable com ja ho és en part.
Al cap de tants de segles, la humanitat retorna al paganisme més desenfrenat.
De Sevilla, diu (Gonzalo) Queipo de Llano referint-se a que:ls seus contraris tenen presos

en llur poder persones de dreta: dl...) y por cada uno que matéis, mataré diez de vosotros:

y los que hayàis muerto, os volveré a sacar para mataros de nuevo l....

Açò ésla barbàrie que contesta a la barbàrie. Queipo de Llanoi JoseVillalba) Riquelme,

tinc entés que són dosalaixes de generals de la República, de lo més immoral.
sem g —

Anem a pegar un passeig. Quan tornem, em diuen que ardixen l'església de Vinalesa

i altra cap al Grau. Al poble ens diuen que ésl'església de Benifaraig. Nosaltres, des d'on
estàvem a la muntanya, no véiem res, car ens ho tapava la llometa del mas de Noguera.
També em diu un altre que han cremat Montiel de Benaguacil i l'església del poble,i
han hagut quatre morts.
La mare de la sirvienta, Carme, qui és de Massarrojos, ve a dur-nos uns ous i em diu
quela església de Foyosl'han botatfoc a les dotze, i la de Vinalesa aquesta vesprada, la de

Benifaraig, no, fins ara.
El metge de Massarrojos, qui és amic de Doménec (Gómez), em diu que un amic seu —qui
heu ésaixí mateix del meufill Primi—, qui havia anata la Olímpiada Popular de Barcelona, "4
conta quells pillaren allí els susoits i que tingueren que amagar-se als sotarronis. Diu que
han cremattotes les esglésies i convents, exceptatsla seu i la Sagrada Família. També diu

quehi ha una (gran) mortaldat, especialmentoficialitat. Perles fotografies (gravats) que
publiquen els diaris gràfics d'allí, es pot veure el desori.
La FAl i la CNT diu queésallí qui mana.

Notícies que em donen de Madrit, un propi diu també que aquí ha segut tambéforta
la lluita. Diu que als passejos com la Castellana (h)i han renglers dellits am ferits a unai
altra banda.
a Dec
Mos acaben de dir que han assaltat la tenda de robesi confeccions de Benito Merino,
que viu al carrer del Molí de la Robella, trencant-li la porta i emportant-se una camionà
d'efectes.
Havem anat a parlar am la tia Carolina (IbàRiez Alonsol, muller d'ell i germana de ma

sogra,i diu que no saben encara la quantia del dany.
També ens han dit que han crematl'església i el calvari de Pobla de Vallbona.

140 l'Olimpíada Popular de Barcelona s'havia de celebrar entre el 19 i 26 de juliol de 1936 com un
esdeveniment esportiu alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín, en els quals no hi havia representants d'Espanya
pel boicot del Governal règim feixista de Hitler. L'inici de la Guerra Civil va impedir que se celebrara, tot i que
les delegacionsdels vint-i-dos paisos que hi havien de participar ja es trobaven a Barcelona.
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En tot el dia no havem posatla ràdio i això ha aquetat un poc a la gent. A les deu havem

posat Sevilla i ens ha parlat (Gonzalo) Queipo de Llano,i pareix que altre d'Estat Major ha —

donat una sèrie de dats explicant certes defeccions de generals com Fanjul (Gonij i algun

altre. S'ha referit als salvagismes dels marxistesi incendis de València, Barcelonai altres.

parts, i ha dit que té ordenat queafusellen a tot incendiari, especialment de la meçqu ta

de Còrdoba,i pregunta si el Govern ha fet quelcom paregut.

LL.

preparar la retirada i fogida del Govern.

Es

fl

si i
Diu també que (Diego) Martínez Barrio i (Mariano) Ruiz Funes estan a València P

sl

mi
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Per cert, que ens han dit que els ministres no estan pròpriament a València, sinó a L
4
vaixell de guerra.

A

La cosa, doncs, està molt fosca encara.

Dilluns, 27 dejuliol de 1936
Ahir, passejant, meva dir (Francesc) Ruvira, el meu cunyat, que u dels motius

determinants— /

es,—

de l'actual (situació) fon un incident ocurrit a Ceuta entre elTèrcio i els elements marxist

segons li contaren militars a Barcelona enterats de l'assumpte.

EE

a un
Pareix ésser que fa poc desfilava el Tèrcio en formació cap al quartel, quan arribav
volgut que ao
soterrar d'un companyero o camarada.Pareix ésser que-s marxistes hagueren

uà la seua marxa —
formació s'hagueratrencat per deixar passar el sepeli, però el Tèrcio contin
A
passar.
saludantelsoterrar a l'estil militar en formació, posant-seal pit la mà lliure, en

esi altres flors —
Els marxistes, pareix que-ls insultaren, diguent-los assassins d'Astúri

de plantar-los cara, i
semblants. Pareix, així mateix, que hagué conats d'alguns del Tèrcio
però l'oficialitat conseguí imposar-se.

rsi
En arribar al quarter pareix ésser quel capels va dir que havien complit com a milita L
rs complir Com a hòmens.

que podien des d'allavo

es ies veu—

Efectivament, un grup nombrós, vestit de particular, anà als centres marxist

que nideixà costella sana Ínji moble sa.

Els marxistes es queixaren a Madrit i d'aquí ordenaren al cap del Tèrcio

severament els culpables, responentaquest que com eldelit havia estat

que castigara —

comés enfora servei a

pongueren.
i de particular, li competia al poder civil fer les diligències que corres

No vasatisfer açò als marxistes i de Madrit reclamarenal cap del Tèrcio, i allí el

detingueren- —

el seu cap (no sé qui és), o anava I

los assessinos de Asturias
menjar i beure i anar-se'n sense pagar diguent: Que paguen

Se
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i tasques de marxistes
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Allavors els soldats d'aquests adoptaren l'actitud d'anar als bars

-

ntno enviar les Zn

però disposa
perell, i pareix ésser que de Madrit cediren enviant el dit cap,
pagues del fèrcio.

À
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En enterar-se el Tèrcio, enviaren a dir a Madrit que o tornava
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He anat a València. El tren anava tan ple, que al creuament de Burjaçot ha hagut de llevarse una unitat al tren ascendenti afegir-la al nostre,i així i tot anàvem com a figues en cofí.
M'ha estranyat la gentada. Aniran a cobrar la setmana7
En arribar al taller, me diu Àngel (Albalat Aparicio) que dela CNT han telefonat vàries

voltes preguntantsi havien pagat la setmana.
Quan ha arribat mon germà, havem parlat de l'assumpte. No tenim diners, mon germà
va traure el dissabte unes pessetes del seu compte i pagà ad alguns que demanaren.
Li dic quelletres i documents deuen possar-se en salvamentpersi vinguera un assalt. El

meu germà es somriu incrèdul. Mésval que no siga, però hi ha que vindre prevenguts.
Diu que Ernest Ibànyes (Lunal, qui és el montador que tenim a Portugal, ha enviat uns
telegramesi diu que ha contractat dues batedoresi pareix que ha de vindre prompte.
Li dic que se li deu escriure posant-li en antecedents dela situació, per a què faça ço

que més crega.

Vaig al Govern Civil a demanar un salvoconductepera València. Com ahir, la plaça està
plena de cotxesi milícia: a la porta, alguns soldats (no molts, deu o dotze),i a la part de dins,
tres sargents. Molta Guàrdia d'Assalt.
S'entra sense gran dificultat a pesar de l'aparat de força. Un guàrdia am caravina, qui està
de sentinel-la, me para, me pregunta a què vaig i m'indica la direcció.
Dalt, a Governació, trobe molta gent aqueferà, que entrai ix. Encontre un ordenanza de
la Diputació que:m coneix i m'acompanya. Els salvoconductesels expenen a la secretària
particular del president. D'aquí cap a la porta del'escala hi ha un paravan fet de tela que diu
4Dormitorioso i que deu ésser per a hostatjar als milicians qui cuiden del Temple.

Per als salvoconductes hi ha una llarga cola. Tots van en cos de camisa calva.Els qui van
en camisa són forastersi tan despreocupats com jo.
Aquests dies i hui he vist a molts, abans elegants i de famílies aristocràtiques,
desenfadadament vestint desjaquetatsi descorbatats, sens punysi en calva, portant lo més
vellet. Alguns me miren i es somriuen, però no passa d'ahí, cadascú pega persa senda.

La cua dels salvoconductess'acurta davant de mi fins veure al qui els despatxa. És un
castellà (com no) sec, cap menut, de faccions enèrgiques, color castanya. Quan s'alça, es
veu que té menysdel'estatura normal.
Veig que no éstan fàcil traure un salvoconducte com me diu Canyiçares, a menys que
no estracte així mateix d'altres permissions, com u qui demana gasolina per a un poble.

Davant de mi, algunsli consulten coses queell diu que és questió del Comité. U que té parar

aburgesat, encà que va en cos de camisa, demana anar a Bugarra, on té la família.
—Companyero —ldeu éssersocialista) li diu en castellà l'oficiniste—, com és que
vingueresl'altre dia de Bugarrai ara te'n tornes a anar Quina faena tens a Bugarra2

—És quetinc la família...

—Això hi ha que consultar-ho al Comité —continua diguent, sensefer-li cas.
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l el de Bugarra es gira i em mira un poc indefiniblement, però s'endivina la contenguda ——
Es A

De sobte, interrumpixel treball el castellà oficiniste, agafa un munt de paperots i diu É
RE:
que torna a l'instant, que va a la firma.l tarda.

Pense que porte unllibre, uns periòdics i unsfulls de Vària on hi han algunes apreciat

que pogueren fer-me sospitós, pense que me se fa tard, pense quel salvoconducte no me
és, per ara, necessari, i pense lo que pense, i me'n vaig.
aÈ
A la Caixa d'Estalvis hi ha llarga cua i me'n vaig cap a casa.

La portera me diu que han rebut notícies de Xarii Víctor diguent que es troben bé, ço Xa

que-m conferma Anita Bellot, qui ha rebut el telegrama.

LE

Fas tres talons de 250 pessetes cadascú pertraure les 750 pessetes que m'hi romanen,—
aproximamenten tres dies, però al banc me diuen que són 250 pessetes cada setmana. —
Per què aquesta absurda limitació2

FE

Nosaltres passarem am 250 pessetes i am menyssi fóra necessari, però /sabem si el ——

dissabte es podran treure ja més diners2 No vindràl'assalt a la banca, enans2 Encara, ji —

aquelles famílies pudients que tenen molta gent i despesa (il que no s'havien preparat2 Per a
què ha de ésserigualment consideratel qui té cin-centes o menys pessetes que el qui'nté —

un milió2 No hi ha cosa mésirritant que la igualdat aparent:ésla injustícia. He vist persones —

acomodades,al paréixer, que s'alsaven les 250 pessetes am ressignació.
Me'n vaig cap a la Caixa d'Estalvis.

A la plaça de les Barques veig una cua d'enorme gentada:tal volta més de dues mil.
persones, quasi tot dones.
É:
Pregunte a una persona i me contesta que estan o van a repartir bonos per a menjaren —

la patronal, no sé si per compte d'aquesta o perqui.

HI

A la Caixa d'Estalvis consegueixc 250 pessetes després de més d'una hora. Allí estava

Hernàndez Casajuana'"' esperantdiners. Li dic que es potescriure peral teatre la tragèdia —
que estem vivint, i ell diu que veu la part còmica (que en té molta) i em conta unes quantes. ——
anècdotes tragicòmiques derivades d'aquesta situació angustiosa i desorientadora.
I

L'ideal Room s'ha incautat per a comedors dels milicians: lo mateix el Vodla,3 l'Hotel.
Victòria, les Arenesi altres. També s'han incautat de la Societat del Calcetí —Societat. —
Valenciana d'Agricultura— que és el casino mésaristocràtic de València, on pels estiusi —

entretempss'assenten a la porta i ensenyenels calcetinso, diu la gent.

També el Gran Teatro —cine- i el cine Rialto i altres se'ls han incautat. Per cert, que corre
el rumor que han matat a Vicent Lassala, amo deldit Rialto.'£
141
Faust Hernàndez Casajuana (València, 1888-1972). Dramaturg i poeta. Autor de nombroses obres
teatrals i actiu valencianista.
142 Ideal Room era un restaurant de luxe que hi havia al carrer de la Pau, al costat del'Hotel Palace, i Vodta
era una cocteleria de moda.
143 Vicent Lassala Miquel (València, 1883-1936). Polític i empresari. Va ser assassinat de dostirs en la nit
del 5 al 6 d'octubre de 1936, quan era traslladat del Govern Civil a la Presó Model.
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Lucas, de l'Associació Valenciana de Caritat, diu que es veu negre per a poder abastir allò
i (quel la gentada que s'acull és una cosa sèria.
Els abastiments es fan cada volta mésdifícils. Diuen que ixen camionades de subsistències
cap a Madrid i ací no entra res, i quan s'acabe lo que hi ha en tendes i amagacems serà

paorós. També dels pobles van traguent gènere cap a València,i si d'aquí se heu emporten,

veurem què passa.

S'havia acordat queldistribuidor de les subsistències fóra rònegament l'Ajuntamenti allí

s'havia muntateltinglado. Però els marxistes s'han ciscat am açò i (ho han) desautorisat,i
hui diu que hi havien al matader dotze bous rònegamenti haln) anat del FP, els han matat
i despullat, emportant-se'ls sense respetar hospitals ni hospicis.
Alguns almacenistes de comestibles, com Barrachina, estan fregits. Al pobre, diuen que

va a Costar-li la pell. Se li emporten pernils, se li emporten llonganisses, li demanen menjar

per a dos-cents, encara des de l'alcaldia, tot de baldraga. Í aixina n'hi han molts, quant no
van i s'heu prenen sense demanar-ho.
— ( —

Casajuana m'ha dit que al port de Barcelona està el buc almirant de l'esquadra anglesa

am vaixells, quatre bucs de guerra alamany i quatre o sis italians. Que allí han cremat el
Consolat alamany i la Casa d'Itàlia.
També he ogut dir que el Front Popular francés ha decidit enviar 300 avions de combat

al FP espanyoli que l'embaixadoritalià havia anunciat al Govern francés que estimava això

imprudent.
La Ràdio Lisboa diu que no està disposada a que el comunisme s'ensenyorege
d'Espanya.
Corren bulos pera tots els parers.

Les
El retor de Massarrojos s'ha tancat en sa casa i no ix. Molts creuen que se'n ha anat, però
asseguren que no se'n vol anar mentre no vagena dir li que se'n vaja.

Aquesta vesprada han posatal balcó de l'Abadia una bandera republicana i una roja.
A Dominguet (Domingo Ibànez Luna), capellà, cosí de la meua muller, convaleixent d'una
llarga enfermetat, l'han fet vestir de capellà. La germana, Cornèlia, assustada, ha venutles

gallines que tenia per por de que vagena incautar-se d'elles.

A dues monges que vingueren vestides de particular a refugiar-se a Massarrojos, a una
Casa coneguda,les han fetes anar perquè dien que-ls comprometia.
Ací tenen una porcerval als escopetersforasters.
Diuen que a Alboraya, poble molt religiós, l'amenaçaren en que anirien a cremar-los

l'església, i els veins tragueren tot el que hi havia i heu amagaren en llurs cases, cremant a
la plaça quatre trastes vells per a què veren que ho havien cremat.
A Meliana, poble també moltreligiós, anaren forasters en gran nombrei botaren foc a
l'església a pesar de la oposició del poble.
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Per ràdio anuncien quel Govern francéss'ha declarat neutral en la questió espanyola ÚS
a

perlo tant, lo dels avions pareix que s'ha tornat aigua.

Lluís Zalbidea diu que pel Grau corre la notícia que Ceuta —rebel— ha afonat cinc a—i
l

del Govern.

Han tornat al poble dos comunistes, els Moixuns —fills del Moixú, a qui li diuen així per

haure estat a Alger—, qui havien anat en una expedició que de València anà a Saragossa —

en sis autòmnibus de Sogea (Sociedad General de Autobuses)i que, en arribar a Terol, en.

desferen quatre en les ametralladoresels militars, i els altres dos se'n tornaren fogint.

3

Unaràdio francesa diu que tropes de Catalunya han pres Saragossa.l unaitaliana diu que

les tropesleals són derrotades per Andalucia, que Giralt (José Girall, que era al Guadarrama, —

ha tengut quefogir a Madrit i que les aigues del Lozoya —que abastixen la dita capital— han.
3

segut colorades.

RES

Les 10.30 dela nit. Acaben de radiar de Sevilla diguent que han tallat el canal de Lozoya —

i colorejat les aigues, no romanant-li a Madrid més que les aigúes dels dipòsits.

Y

El fill del Manyo acaba de dir que esta nit vindran a cremar l'església del poble, i ha posat d

en pànic a les dones.

3

Ja s'ha acabat de dormir aquesta nit. L'església està a una trentena de passos de ma casa, —

si arriba. No sé si el xicot heu haurà dit per gastar una broma pesada.

I

Les patrulles que velen pel poble passejen arma al braç. La nit és clara i pareix tranquila. —
A Cada soroll, no obstant, als porugs els semblentirs.
n
Dimarts, 28 dejuliol de 1936
— a —

Diego Sevilla (Andrés) diu que ahir anaven a casa perell i no-I trobaren. Ve a cercar auxili 3

entre nosaltres fins la vesprada, que se'n anirà al jurat mixte on ell forma part, perqué.
retinguen complint el seu deure.

Ens diu que Azanya està a València, que anit va Sopara l'Hotel Anglés, junt a la taula dels —

caps dels organizadors del sublevamenta València, que després se'n anà a Rocafort, on hi

hagué un tiroteig,i d'allí passà a Godella, on les dretes, que diu que manen, anarena dir-li x
Es
que o soltava als presos dretistes, o atacaven la casa.
i

i

Re

dj

No es poden dir més fantasies de coses ocorrides a uns tres quilòmetres d'ací d

/É

(Massarrojos).

di Dog

1

En anar a València he vist que a les torres dels Serrans no oneja ja la bandera —

4

comunista.

El Palau de Fontanals ha segut requisat per a Biblioteca Popular Socialista.
130

s

Es

El Front Popular de València es preocupa en buidar la ciutat de queviuresi voluntaris
pera Madrit.

He anat a casa, on he rebut una postal de Xari i Víctor que diuen que estan bé. He passat
per casa mon cunyat Pepe Senentper a què-ns donenotícies, puix que tinc entés que es

passa el dia al costat de la ràdio peixcantestacions i escoltant. Se'n acaba d'anar.
— (C —

En tornar-me n cap a Massarrojos em trobe am mon cosí Marià Serrano al carrer de

Saragossa. Ens mirem silents una estona. Li pregunte per Suecai la família.
L'església l'han cremat, també han crematel Casino Sueca, que presidia mon cosí PereJoan,fallit, han clostots els casins no-FP. Posaren presos als meus, nostres nebots fills del
dit Pere-Joan- i els tragueren després, i al major, Joanet,li aconsellaren bons amics que

s'amagara i està a València. Del baró de Càrceri família me diu que ésal Pirineu, sinó ha
passat a França.

El veig aplanatdeltot.Ell, tan tradicionaliste, me diu finalment que fins ahir no havien
crematl'església del convent on és la Maedéu de Sales.
men (dl
El meu cunyat (Francesc) Ruvira diu queli han dit a la Normal —on ha anat a enterarse— d'un decret manant quetots els empleats del'Estat es presenten enseguidaen els llurs
destins, que a Barcelona hi ha una carniceria, que passen de dos mil morts, que manala
FAI, etca.

Diu que han botatfoc a la casa de (Francesc) Cambó, encara que han salvat la seua

magnífica col-lecció de miniatures, de la que s'ha incautat la Generalitat.

El meu cunyat està que noli toca la roba damuntper temor queli facen una trastadai

el deixen cessant per no ésser massa adicte al regimen, que ara vol dir no ésser-ho del FP

que:ns ha portat aquestaruina.

um e —

Pel tren es diu que a Burjaçot tampoc han cremat res (com a Moncada) perl'alcalde,
qui és un tal Riera, persona molt estimada, però que, per lo vist, s'ha imposata tots els
descabeçatsi forasters.
Perquè tota aquesta ona de barbàrie i d'incultura no és mes que vandalisme foraster:
forasterismel Pel que hevist i pel que m'han contat, són els forasters de dins auxiliats pels

forasters d'enfora,els qui han cremati saquejat.

Ací, a Massarrojos mateix, els qui gallegen, els qui simposen,els qui volenferi acontéixer,
són una dotzena deforastersi forasteres mal contada.
l en dir forasters no vullc dir no valencians,és a dir, estrangers, sinó tan sols no fills del
poble, sense amora les coses pròpies, sense queals llurs antecessors hagen costatsuorel
patrimoni tradicional i culte, sense consideració açò dels demés conveins.
l no vullc dir ab açò que no hi haguen naturals capaços dels majors estralls en llur
poble, ja que és possible, puix que es dóna elcas, alguna vegada, d'un monstre que mate
sa mare.
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polític.

pedals
A mitan vesprada ha vingut un magnífic Citroèn ple de permisosi paperots apegatsal
parabrís. Llaçosrojos a les portellesi la seua bandera roja i am ròtuls de la UGT i UHP (Unió

de Germans Proletaris). Venien tres milicians, u completament equipati els altres dos am

buços,dits així mateix monos, que sóntratges afolgassats de tela blava, tots en una peça
sols auberts pelpit i tancats per botons o per cremalleres. Els solen usar els mecànics,
especialmentels metal-lúrgics.
Els tres són tres figures estatuàries,alts, ben formats, ben pareguts, harmònics.Pareix

que-ls hagen triat, especialmentu, (quel ha fet mella en les xiques.Els tres porten fusell.

U d'ells és Company,el caixer de mon cunyatJoan Senent,i cridat per aquest, ve a posarse a les seues ordres. És que és necessaritraure diners del banci altres operacionspera fer
uns pagaments, especialmentals empleats.
L'aparició del cotxe ha fet conmoureel poble, causant sensació. El milicià va am camisa
roja, correatge,cartutxera i pantaló blau. Porten balesblindadesi pistola alcint. El milicià és
el cap. El tercer és metge i té una roçadura de bala que li va atényer al Guadarrama.El cap:
és d'Albacet: els demés, valencians. Forasterismel
Mentrells xics van a cercar mon cunyat Joan,quihaeixit de passeig (cosa rara enelll), jo
procure entaular conversació am el cap, qui és bastant hermètic.
Mira l'església i pregunta què ha passatací. Li dic que està tranquil i que encara no han

cremat res. Lamenta els incendis, saquetjos, i diu que és culpa de la FAI, contant-me vàries
anècdoteson algunesd'elles han tengut que oposar-se ad aquest elements anarquistes
am les pistoles.

Diu que després del triomf haurà una altra guerra entre ells. També culpa als de la

CNT.

—yNo van juntes UGTi CNT formantla UHP (Unió de GermansProletaris): —li pregunte.

Me respon am un somrís especial.

Me diu que vénen de Madrit i del front de Guadarrama. En Madrit hi ha un desori. Del
Quarter de la Muntanya no s'ha salvat nengú, ni soldats. Que així com anaveneixint clamant
que no's mataren, els assassinaven. Que els presosels van traguentperla niti els donen el
paseito, que consisteix (a) traure'ls i afussellar-los a mansalva.
Tot açò li heu arranque am fòrceps i com qui no hu fa.
El company és més aubert. Diu queal front del Guadarramaes calcula quelluiten 35.000

hòmens perla part del Govern i uns 20.000 pelsfacciosos, quelluiten a cin-cents metres i
que n'han caigut huit o deu mil d'una part altres tants d'altra.

Diu que han trobatla llista dels contribuents a la insurrecció i entre ells estan Juanl
March i (Vicente) Noguerai altres.
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ga

Manca una educació patriòtica nacional, manca una educació patriòtica gentilícia, manca
una educació humana. Mentre les nacions o grups de nacions no acorden un programa.
mínim d'educació universal, les nacions són de quan en quan sotragadespel bandolerisme

—Que es despedixquen detot lo que tenen (açò ve a propòsit de preguntar qui vivia
al xalet que es veu desde la plaça Major —després del Sonyador, ara de Blasco Ibànyeç—'"
i en dir-li que era de Noguera).

—Això heu donarem per a Masarrojos —afig.
—A mi, doneu-mela bassa p:a nadar —li diu irònicament un meu nebot.
— g —

Per la ràdio, i deprés perpregó, s'ha donat ordre de que demàixquenja tots a treballar.
Continuen circulant bulos.
Per Radio Sevilla diu que la columna Mola ha avançatfins Buitrago, queles forces de
Sevilla estan a quinze hilòmetres de Huelva, que han derribat 22 avions donant numeració

i nomsdelspilots, que la esquadra continua inmobilisada,i altres.
També publica un bando ordenant quetotsels qui no tinguenllicència i guia, que
entreguen les armes o quelestiren al carrerfins el dia 30 passat, el qual es procedirà a
registrar els domicilis i on siga trobada un arma serà afusellat el cap de família o persona

adient.

l des de Madrit, entre altres coses, radien que podrà anarpelcarrer tota persona am la
documentació ordinària, no essent necessari nengun carnetdepartit.
Dimecres, 29 dejuliol de 1936
— a —

És una incògnita l'actitud dels quarters militars. No ixen, no diuen res, Rar és el dia que
no circulenfantasies de rebel-lions que no es confermen.
Ahir UGT-CNT—diari que ha sustituit a Las Provincias— parlava d'això i dia que havia que
rendir-los per fam, que ja que no estaven am el poble francament,el poble no devia treballar
per a:n ells. Estava fortet.
En Massarrojos diuen quevolenllevar el Manyoi les dones estan totes assustades.
pa

Venint a València en el tren, un amic de Doménec (Gómez) li diu que criden l'atenció
uns avions que volen a molta altura per Bétera, de pas. Em mostra un salvoconducteple
de sagells per vindre a València.
Diu que a Sollana tragueren tot lo de l'església, cremaren quantels pareguéi les imatges
les subastaren. Després anaren a les cases dels postorsi les saquejaren. Quin refinamenti

Ací hi ha premeditació, alevosia...

Hui ha eixit El Mercantil Valenciano i ha deixat de publicar-se l'Hoja Oficial extraordinaria...
El Pueblo, també.
n
Anit va eixir el primer tren cap a Barcelona.
144

La plaça es diu actualment del Sonyador. El Sohadorés eltítol d'una òpera composta perSalvador

Giner Vidal durant el temps que va viure a Massarrojos, així com la Nit d'albaesi altres.
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— (—

Investigacióhistòrica. L'estudi toponímic, per ell sol, no potidentificar una població antiga
en una moderna, encara queel topònim modern coincideixca en ésser derivatde l'antic.

Podien haurevaris topònimsigualsi són precisos altres dats: arqueològicse històrics pera

poderrealizar la identificació.

— d—
Mon germà Paco mediu queha escrit Emili (Gómez Nadal) diguent-li que ha estat quatre

dies al front de Guadarrama i que ara està de guarnició a Madrit, i que no m'heu diguera
a Mi ni a sa mare.

Mediu que la CNT hainsistit en el pagamentdelsjornals i que el famós Comité de

Fàbrica, especialmentl'Alepuç (Tomàs AlepuzLinares), insistí ab això i que, en no tindre

diners, anaren al Comité de Vaga on el companyero Garcia, cap del Comité, els va dir quen
el bancli entregarien els diners queli calien. Com açò era un absurde,li va insistiri li va
respondre que-ls demanara emprestats o que'ls traguera d'on poguera.
Allí dien que un Noguera havia dit que no podia pagar eixa setmana, perquè no tenia

diners. Í si un Noguera, qui té fama de milionari, no podia pagar, tots els qui no ho som,
què farem2

La crisi va venint-nos damunt, ja fa temps, agreujada darrerament per una vaga absurda
quel'han resolta en contra dels nostresinteresos i augmentat la nòminai, ara, per a final,
només mosfaltava que açò pera arruinar-nos.

El citat companyero Garcia ha preguntat quants obrers teníem altaller, i en dir-li que uns

xixanta, s'ha assombrat.

—jUn taller així no té diners per a pagar la nòmina ni troba quili'ls deixe: —preguntà. a
Ahíestà el secret. Per eixa paradoxa, perquè nengú pot comprendrel'inmens esforç
que-ns costa a nosaltres sostindreeltaller, diu mon germà quelnostre serà u dels primers

que intervindran, creguts que nosaltres s'amaguem els diners.'/é
— e—

Mon germà Paco diu que es murmura que volen assaltar els quarters per a aclarir la

incògnita.

També diu queahir va captar una notícia del general Mola que dia que das avanzadillas

que luchaban en el Guadarrama habían alcanzado su objetivo y que se preparavael fuerte
de la columna para avanzars. Ço que vol dir que encara estem al principi. També que Jaca
preguntava a Palma com estaven, contestant aquesta que disposats a pedre l'última gota
de sang, responentels de Jaca lo mateix.
La major part dels tallers no han treballat. A casa han entrata treballar, però a mitan
matí els han fet parar. Diuen que no es posarana treballar fins que lo dels quarters no es

solucione. Tampocels tranviescirculen.
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El 10 d'agost de 1937, ja avançada la guerra, eren quaranta-nou les persones que estaven treballant

146

La intervenciódeltaller va tenir lloc el 10 d'agost de 1937.

en IMAD.
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Continuen les intervencions-atracaments als establiments de tota mena: Conejos,
Flomar's i tants altres. Quasi tot està tancat.

A la plaça de Castelar, defrontl'Ajuntament, hi han molts auts i camions. Sembla que

preparen unaaltra expedició. Veig cotxes amb matalapsi fusellers.

Hui m'ha dit un dependent de casa mon cunyat Joan Senent, que Companyi els milicians
d'ahir se'n han anat cap a Saragossa en una columna d'uns mil. Pareix que volen anar per
Terol.
hay 3-2
El meu cunyat Joan Senent, qui ha anat a València hui, torna apavorit. Té un susto enel

cos quenoes pot contar. M'ha mostratel passaport peradelli elfill, iem demana consell.
És difícil d'aconsellar: mal si es queda, mal si abandona l'establiment.
Acaben de radiar de Ceuta diguent que quatre avions que-l Govern havia enviat a

bombardejar Granada havien estat derribats, que han passattres divisions de Marrocs
a Espanya i que es dirigeixen contra Màlaga i Almeria, que Huelva està sitiada pels

antigubernamentalsi li han dit al governador que en prendrela plaça, l'afusellaran, i que
una columna de Navarra està sobre Renteria, a poca distància de San Sebastià.
— g —

Lluís Zalbidea ve diguent que-s administratius de la Campsa, on és enginyer, volen
expulsar-los adell i als altres, i que els obrers qui són de la CNTels defenen. Li dic que:n
solucionar-se açò,si és favorable al Govern,tindrà que sindicar-se en la CNT.
Me diu queels militars de València estan en gran confusió: per una part els companys
sublevats els diuen traidors,i peraltra, el Govern no els té com adictes, així és que guanye
qui guanye, porten les de perdre.
ho

Deui mitja. (Gonzalo) Queipo de Llano anuncia que Huelva ha caigut en poderd'ell.

Cornèlia Ibànyeç'" acaba de vindrei diu que a València van a tirs la tropai les milícies.
Assoles ad aquest poblet diuen que n'hi han mésde dos-centsesperant ques rebel-le
la tropa per unir-sells.
— l—

En finalisar la radiació, Queipo de Llano ha donatvaris vixques a Espanyai ni ua la

República, ni com alprincipi, a la República honrada.El darrer ha estat: eViva Espanya única
e indivisiblelx Què dirà Companys2

De manera que ja sabem què ens esperaals valencianistes. /A quin punt ens han
portatels partits esquerristes,els teorisants,els utopistes, els hòmensbiliosos i ambiciosos
emparats d'aquesta República que de maneratan cívica va portar un momentdesincera

democràcia2
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—Cornelia Ibàfiez Luna, cosina de María Antonia SenentIbànez.
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La història caurà implacable sobre aquells qui aprofitaren aquell momentd'eufòria pe i
senyalar i empentar la República per un camí que els votants no havien somniat tans
Han portatles coses de tal modo que a Espanya no hi roman lloc més que pera marxisi
o feixistes. l per als qui pensen com jo, no:ns queda remei, no tenim opció.
ah

Dijous, 30 dejuliolde 1936
— qd —

En eltren es trobem am elrepresentantdela fàbrica de conserves Harher, de Badia,

la qual ha segut requisada perl'Ajuntament. Envien volants demanantcaixes i caixes le

conservesi se'ls serveixen. No poden vendre al públic des de que estan requisades.

Ahir hi haguétiroteig als quarters. Per la vesprada hi hagué una alarma, perquè diu q

de Cavalleria havien eixit al carrer.

També es digué que-ls de Paterna s'havien sublevat.

:

València està plena de barricades, especialment alentorn dels centres marxistes.L

plaça de Pellicers està tota rodejada perles barricades a les boques dels carrers que

desemboquen, com queallí està el centre de les joventuds marxistesi li diuen la p
Roja, per no ésser menys que a Moscou.

ml
Gargallo'f" diu que ha vist coles més grans encara queahir, però que de sobte s'han
desfet i en gran manifestació s'han anatal Govern Civil. Hi havia de tot i especialment dones
i xiquets cridant que-ls havien enganyat.

Gargallo haoit fort tiroteig ahir per la vesprada.
Mon germà Paco m'ha confirmat açò i, entre altres coses, m'ha dit que a Madrit afuseller

tots els dies cent o dos-centes persones de dretes. Me pareix exagerat açò.
Tamé m'ha confirmatlo de la manifestació.

Altaller s'ha ordenattreballar solamenttresjornals per a acabarels pedidosi cobrar ço

que es puga. No paga nengúi és natural. Ha vingut un fundidor diguentque el Comité li
ha dit que vinguera a cobrar a casa una factura que li devíem,i que si no la pagàvem,q

l'entregara al Comité Eixecutiu.I nosaltres D'on paguem si no-ns paguen,ni tenim tansol:

comptecorrentni, si-l tinguérem, em deixarien traure més que-ls diners perals jornals:

Puix que si açò dura, veurem què passa la setmana vinent. Encara anem donantalgu È

dinerals operaris. Í quan s'acaben2 I quan anem per mencancies2Si no paguem, no-nsen
donaran.l així estan tots, que açò és una cadena.

É

—(—

En arribar a casa del carrer de GonçalJulian, la portera me diu que han arribat els mei 3
fills Xari i Víctor. Puje els escalons de pressa i els abrace am profunda emoció. Estan rendits.
148.

Carles Gargallo López. Va ser tècnic dibuixant durant molts anys en elstallers de Nicolau Primitiu.
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d'un viatge tanllarg, en aquestescircumstànciesi ple de peripècies. Van a descançari demà
vindran a Massarrojos.
En el tren trobe a Pallardó,del'institut Lluís Vives, i me diu queAlfred Milego, catedràtic
a Alcoi, es trobava a Madrit en un café on es mogué unatrifulca entre feixistes i marxistes,
i aquests feren una copada agafant-lo tambéadell per a afusellar-los al Campo del Moro,
salvant-se el Milego perquè fon reconegutper un milicià qui havia estat un seu deixeble.
Diu que aquestes redades són frequents a Madrit.
El Pallardó opina que d'açò, tenen culpa els judeus, i que per ço Alemanya féu bé d'espolsar-se'ls.
dE

A Marrassojos me diuen que aquesta nit passada, un sargent auxiliat per uns soldats han
mort unoficial i que auxiliats per més de 10.000 milicians s'havien apoderatdel polvorí.
També diuen que algunsjóvens del poble s'hanallistat en les files rebels —crec que per
a formar requetés-u d'ells éselfill major de la dida de Xari, queli diuen José (Doménech
Mufioz).
A l'entradai l'eixida del poble hanfet barricades on feen sentinella milicians del poble.
D'eixa manera ja no passaran tants auts escopeters com si anaren defesta i assustant a la

gent poruga.

— e—

El llumenerquiarregla i cura dela llum elèctricadel poble ens contael sossoit de Pa-

terna.

Fa dies que un sargent pareix que volia apoderar-se'n del quarteri hi havia certalluita
am l'oficialitat. Ahir pareix que un oficialli va tirar un tret al sargent, el qual no va fer blanc

i el sargent matà un oficial i en ferí unaltre.

A partir d'aquest momentsentaulà untiroteig tan gran que va despertar al poble, que

sots una pluja torrencial va auxiliar al sargenti adictes contraeloficials, vencent-losi tan-

cant-los, esperantla matinada. Dos oficials es suicidaren. A la matinada, anaren al polvoríi

els soldats guardiansl'entregaren senseresistència.

Quan anavena trasladarl'oficialitat a València,el poble es sublevà volent matar-los, tenint
que devallar-los del carroi portar-los al quarter de nou, on deliberaren què tenien quefer,
i per fi els pogueren treslladar en València.
Sap algunsdetalls per un altre llumener que fon posat al quadro per a esquivar que

nengú apagarala llum,i eltal, qui estava a pocs passosdelcalabóç, on erenelsoficials
presos, oia com elsentinel-la que.ls guardavaelsdia:

—Covardsi Que no essuicideu, encara2 Voleu la meua pistola2
Un momentdesprés va oure un treti una taleca —cos d'home que cau mort-,i en seguidaaltre treti altra taleca.
Al sargent diuen que l'han nomenat comandant generaldeles forces de Paterna, que és
de lo queestractava. Cosa paregudaa lo del sargent Juan Fulgenciol Batista, de Cuba.
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També diuen que ha caigutel Quarter de Cavalleria de València. Aquestanit passada
rodejaren el quarteri l'allumenaren am un focusi hagué grantiroteig.
Moncunyat Joan Senentdiu que un seu empleat,quiviu a la plaça del Temple, ha vist
aquesta matinada entrar al Temple a un tinentcoronel i oficials am els braçosenalt.
Aquests hòmenshan caigut sense profit ni glòria.
Està oguent-se unfort tiroteig llunyadàa les sis de la vesprada.
No pucapartar del pensamentla risa que feael llumener en contar i comentar el suicidi

dels oficials, mentre els demés estàvem corpresos d'emoció.

ades
Hem anatal xalet de Tere Bellot-Canyiçares. El meu cunyat Pepe s'haficat a un racó del
comedori no ix. Té una por que, de vegades,arribaalterror.

Quan se'n tornem, es sental lluny un auto i Adelina (García), la muller del meu nebot
Pepito, no voleixir cap al camí que condueix a la entrada de Massarrojos perquè desd'allí
es veula carretereta per on va a passarl'auto. Té pànic perquèl'altre dia, en veure-la ad ella
i les seues xiquetes,els digueren des d'un camió d'escopeters que passava:
—Vos anem a matari No:n quedareu ul

Mon cunyat Joan Senentés així mateix l'home més temorenc que m'hatirat a la cara,i

això queés delFP, i tots els seus amics gairebé bé són delFP. i jua a marxisme imprudentment com la major part dels del FP, que porten dins d'ells un frare i un burgés.

Estàvem alentorn de la taula treballant o entretenint-se am les donesi els xiquetsi
conversant de coses nímies, quan ve i em diu temorenc que havien passat unsjovenotsi
li havien dit a Maria (Anaya Aranda), sa muller:
—Vos anem a degollara totsi
Diu que se'n va a València, que va a despenjar els quadros a l'oli quetéi amagar-los.
Ma muller i Emparai altres que heu han ogut, s'han quedatfetes de pedra, perquè açò

ja plou sobre banyat.

Som uns quaranta reunits entre les tres cases i hi han sis sirvients-fadrines, una d'elles,

de Massarrojos, és tradicionalista i està malalta: altra ha segut monja, castellana, d'idees
moderades, altra, també castellana, d'idees comunistoides:les dues de Joan Senent, també

comunistoides,i altra, de mon cunyat (Francesc) Ruvira, casadai d'idees moderades.

De les dues de mon cunyatSenent, n'hi ha una qui ésel tipus de la comunista que
abunda entre la jovença femenina dehui, i disputant am l'altra pareix queli dia:

—A tu te devien degollar.
En tempsordinari, açò no tindria res de particular.Entre la gent inculta abunden els qui
tot ho arreglentallant capsi qui no són capaços de matar lo quees diu una formiga: però
en aquestes circumstàncies, ajuda a femar aquesta atmosfera de tensió nerviosa quea les
persones poc ames dela llur voluntat les acoren.

Ruvira ha averiguat, segons ell, que aquesta fadrina, quivainsultant per totes bandes,

sembla que-s conta tot lo que oui lo queli pareix alsxicots escopeters, i, encara,
com totes
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les nits es posa la Radio Sevilla i segons pareix es nota des denfora, i també sembla quela
Polla, una dona de Massarrojos queviu prop,va escoltantperles portes...
Per a acabar-ho d'apanyar, em diu Rosari, ma cunyada, que a la seua criadali ha dit un

escopeter que van a entrar a sa casa per cremar-li un Ave-Maria queté.

Empara, la meuafilla, s'abraça a sa marei li diu com am ressignació:
—Joja sé que nos van a matar. Los chicos, quandosalgo la calle, me dicen que nos

van a degollar a todos.'P

Acordem queno espose ja mésla Radio Sevilla. La meua muller té una nerviositat que
es bat i no fa més que dir-me quese'n anem València. Procure calmar-la:
—Estarem millor a València2

Ditxosa Repúblical Quant cara em costest I tot, per a què2 Per a què d'ací uns anysesti-

guen les cosesiguals que abans de vindre.
Cremar, saquejar, derrocar, assassinar, arruinar famílies, desfer l'economia nacional i la
pau, sembrarodis, dividir els ciutadans... Quin panorama de redenció del proletariatl

iTrigaran molta estar els proletaris igual o pijor que abans de començar aquesta mena
d'extermini2
El mit dels proletaris i burgesos.

Divendres, 31 dejuliol de 1936
— a —

Aquestanit passada han segut cremadesles esglésies de Moncadai Godella li) Rocafort,
i Burjaçot per segonavolta, (d'JAlfarai Benifaraig, els mobles del'església. Queda incòlume
fins ara la de Massarrojosi van rodant-li el colomerels forasters incendiaris. Diuen que són
xicsi xiques. Pareix que no m'heu acabede creure.
Lo cert és quel'església de Moncada ha segut cremada contra la voluntatde l'alcaldei
la quasitotalitat del poble,i després queles dretes havien cedit elllur magnífic centre a les
esquerres sots la promesa de que no cremarien l'església.
A Godella, diu que no han deixat conventni conventet. A Rocafort, després que-s del
poble havienfet el simulacre de cremaralgunstrastos, els han cremat l'església.
—b—
En arribar a València me'n vaig a veure a mon cunyatPepe Senent, a qui, des d'abans
dels sossoits, no veig.
Comentem i es lamentem. Ell va veure bé des de sa casa la crema de Sent Agostí. Un
grup d'escopeterscercàl'església, apuntantals balconsi fent retirar-se els qui s'assomaven,
mentre altres s'avançaven i botaren foc a l'església.
Meconta quelFrancesc) Alcayde Vilar, el catedràtic valencianiste i comú amic, va
contemplarel procésdel'assalt i crema dela capella de la Mare de Déu dels Desamparats.
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Desemparats —Empara- Gómez Senenttenia llavorstretze anys.
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Primer diu que anava un estol de gentd'avançada, després seguia Guàrdia Civil, despreg

més gentada, després Guàrdies d'Assalt.

Ú

Els de davant, amb una biga forçarenvàries portesi per fi lograren penetrar en unaPer
la part de la plaça de la seu. Diu que quan pegaven colps am la biga, un guàrdiacivil de
el fusell en terra per a ajudar-los.

La frase d'Alcaydeéslapidària. (Se) sentia com aquell enamorat lligat, indefens, al qui uns
malfatans prenen la dona amadai davantd'ell la fan nuai l'atropellen.
a:

És indubtable que aquest ésel segonassalt, i que el frontal que jo vaig vore deu ésser

el que va veure Benito Merino en la seu: però que lo quea ell li paregué un carro am Una i
punta era la biga de què parla Alcayde.

Senent mediu que la columna que envià Catalunya al comandament de Pérez Farràsiso

contra Saragossa ha segut destroçada. També em mostra uns mapetessobrela situació

aproximada dels beligerants on es veu que-s gubernamentals tenen Madrit-València i

de Màlaga a Catalunya,i encara San Sebastià dubtós,Bilbao, Santanderi Astúries sense

Oviedo. Tot el demés, contanttotala frontera portuguesa i costa fins Màlaga i Galícia, és
antigubernamental.
I

—

— c —

En arribaraltaller, veig que estan parats. No s'han posata treballar. En preguntar-los per
què, diuen que perquè açò no està clar. Mon germàdiu si és que pera estarclar esperaran

que hi haja una degollina.
Paco me diu queahir es presentà un camió am escopeters dela CNT, els quals, després

de dir-li que portaven autorisació inclús per a tancarel patrono,li digueren quels pagara

unafactura de 200 pessetes de Marco, u dels nostresfonedorsdeferre, car heu necessitava

pera pagar els jornals. Mon germàels va dir que es trobaven iguals, puix que no havíem—
pogut pagarals nostres operaris. Ells respongueren quetenien antecedents bons de la casa —
i que en vindre ací, estaven convençuts de que quan no pagàvem era perquè no podíem
i que, en oureles raons, fiaven de la seua paraula, però que anaven a casa un patrono que
si els dia que no tenia diners, heu anava a passar mal.
a
Noli digueren quiera, encara que sospitavasi seria el nostre competidor (Tòfoll Bellver. Ei
De lo qual no m'alegre.
1
Lg—
En tornar a Massarrojos, estan ací Xarii Víctor. Xari està assustada: creia que tot ço estava

méstranquil. Volem que se'n tornen a València demà:i nosaltres demés, a continuació.
A Barcelona tingueren que esperar deu horesi anaren a casa d'uns oncles de Lluís
Zalbidea, on els contaren les peripècies barcelonines. Havien passat uns dies en un
departament del centre de la casa sense atrevir-se a menejar-se perquè per davanti per
darrere els arruixaven de bales, perquè hi havien uns pacos (hòmens quetiren amagats).
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M
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—

Enric Pérezi Farràs(Lleida, 1884-Cuautla, Mèxic, 1949). Cap de Mossosd'Esquadra,va sufocarla revolta ——

militar del general Manuel Goded al juliol de 1936 a Barcelona.
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Diuen que éstal la nerviositat, que basta oure un tir per a què inmediatament segueixca
un tiroteig de fusells i ametralladores durant unes hores, ço que impossibilita localizar els
pacos. Així és que a d'aquestsels bastatirar un treta l'aire per a començar la música.
En tornar-se'n,el tren es va retrassar quatre hores duranteltrajecte i anaven com a figues
en cofí. En una de les estacions varen pujar uns milicians borrachosi en veure-hu tan ple,
u d'ells va dir a l'altre:
—Tira quatretirs i veuràs que prompte tenslloc.
— e onal

Diuen que la columna queva eixir l'altre dia cap a Saragossa portava uns quatrecents guàrdiescivils que, en arribar a la Cuesta de Ragudo,es passarenals rebelsi diu que
destroçaren la columna.
També diuen que un cotxe novet am tres milicians molt ben equipatsjau a la cunetai
estesosels tres ocupants. /Seran Companyi els altres dos que estigueren ací2

ere
Aquesta vesprada havem tengutun disgust, carelsxics detinguts, han venguta portar-

se'ls a València. Entreells a José, el germàdellet de Xari.

Després ha vengutun aut preguntant per Pepe,el de Metxa, qui fon aprenent del meu
taller i ixqué essentja torner.
Al poble es promou gran rebomborii la gentestàtota intranquila, emportant-se perfi
al germà Carles xofer de mon cunyatPepe Bellot- i son pare, no sabem per a què.
Nosaltres ens trobem en tornar d'un passeigi visita al xalet per veure mon cunyat Pepe
Bellot, a quili va a costarla pell. Parlem sobrel'església i la intenció de cremar-la delsforasters.

En la conversació està Filiberto, u dels del FP mésfuribund,i Ruvirai Víctor els diuen que,

en algunsllocs, els mateixos del poble han crematunes astoresi quatre trastosvells enfora

l'edifici per a demostrar que han fet quelcom i salvarl'edifici.

En separar-nos delgrup,els dic que és un poc imprudent ço que han dit, car no saben
la genteta en quis'ajuen els diners, queessoldir.
A partir d'aquesta hora,la intranquilitat creix i a penes nit entrada es veuen grups
siniestres d'escopeters amb i sense arma, en conciliàbuls, i a Filiberto raonant ambells.
Quanja tots es giten i romancsol, entra la meua neboda, filla del Roig (Joan Senent
Ibàfiezl, mon cunyat, diguent-me que van a entrara l'hort una escala persi és necessari
saltarla tàpia. La tranquilise, però me diu que son pare va a posar arena per les portes per
si tiren gasolina per a pegar foc.
En vista del pànic passe a casa de mon cunyati logre tranquilisar-los i que es giten,i jo
faig lo mateix: però la meua muller té una excitació nerviosa queli impedeix dormir i no
logre sinó quees gite, vestida, però.
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Dissabte, 1 d'agost de 1936
— a —

Serien les dotze i mitja, cap a la una me desperta ma muller diguent-me queli van a

pegar foc a l'església. No me hu crec, de sobte, però, les conversacions animades de gent

i colps com de martellsi picolesi destrals, i tal volta de perpals, me despavilen. Ma muller
s'alça i jo mevist.
Tenim temor de que li peguenfoc a l'edifici, però pareix que trenqueni arrastren cosesi
promte s'alcen flames que primer ens pareixen del'església, però ens convencen que deuen
ésser d'alguna foguera feta a la llongeta, defrontde l'església, perquè els colps continuen

i l'arrastrar de fustes i coses pesades. Per la manera de colpejar, notem que deuen trencar

altars que són defusta i les columnes,i de quan en quan souen com canonades que deuen
ésser les columnesdels altars en caure, seguits d'astralades i martellades o cosa així.
Una veu que:ns sembla la del llumener diu:

—Cuiden delesfinestres.
—Ja heu tinc en compte —li respon unaltre.
M'assome per un badalleti veig tota la plaça tancada i tranquila, no hi ha ni un ànima,

per l'acera de casa passa de quan en quan algun escopeter, quasi sempre en parelles, i més

cap l'església és on estan els que contemplen i cuiden els incendiaris per a què totes faça
am cordre revolucionaris, com sol dir la premsa FP.

S'ouen les veus del Manyoi d'altres, confuses,i als iconoclastes incendiaris com treballen,

cantant, especialment s'ou la veu del Moixú,el que posà la bomba que causà tanta destroça
al casino dels carlistes, amnistiat pel Front Popular.
És una cosa horrible. A casa tots pareixen dormir. Tinc que donar-li a ma muller
Serenógenopera calmar-li la excitació nerviosa,i els colps que retronen en l'església i la
quetud dela nit es claven al cervell com si'ns pegaren martellades.
Jo no he perdutnila serenitatni els pols, ja que estic escrivint.

Serien les dosi pareix que s'aquetava.Pareix que s'ouen plors amargs, però després me'n
he adonat que era u dels milicians que fingia plor per burla.
Quan ja pareix que s'acaba, comencen noustrons i com sitiraren mobles per un balcó

i soroll de flames que:ns assusten, car pareix que són a la mateixa porta nostra del carrer:

però és de l'Abadia, que cau a la plaça, pel qual balcó trauen ço queli roman del retoral

que ahir feren anar i traure els mobles.

Xari i Víctor i Doménec apareixen. Han oguttirs i canonadesi pregunten assustats què és.
Són els colpsi els estralls de l'església. Bona venguda han tengut, a Caldes estaven millor.
A les tres del matí s'ha restablit el silenci. El poble està hermètic, quant menysla plaça,
on portes, balconsi finestres estan barrades. No es veu ni una ànima en mig.Entre l'Abadia
i la Casa del Rellonge'"' queda una brasilada amb unes flametes encara, que van consumint
151. ela Casa del Rellonges és el nom populard'un edifici de quatre plantesi queté a la frontera un gran
rellotge de sol.
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els restos del culte que tant ha costatal poble en suscripcions, donatiusi prestació personal,

enel transcurs dels anys: perla insània i la ignorància d'uns quants, pocs, del poble, acossats
per forasters d'endinsi d'enfora.

Forasterismel Quan se'n adonaran els pobles de que deuenforagitartota influència

forastera sempre perniciosa quan imposada,i passaran a manar d'ells mateixos2
Ahir fon el dia que es dedicava a celebrar la festa de Senta Bàrbara, patrona del poble,
segonsdiuen,i la destrucció ha començat en acabar-seeldia.
A les tres i mitja, en vista de la calma, s'havem tornata gitar.

3
Abans deles set m'he alçat. Ma muller apenes ha pogut apegar unull.Té calentura i una

espècie d'espasme nerviósal ventre.Esta nit creia que li agafava algun atac. Es tremolava
com un cascabell.

Passe a veure ma sogra i me diu que des dela seua finestra hu ha vist tot. Diu que veia
a Filiberto com treia coses del'església i ad altres que no ha pogut reconéixer, u d'ells li ha
paregutel Blanco, encara parent seu.

També està desfeta. Els demés no s'han enterat. Ma cunyada Rosarini els seus, com sa

Casa està a la part del carrer de Rocafort, també no s'ha enterada.

Una deles fadrines, la que anava per a monja (il que s'hostaja a la cambradel corral de
mon cunyat Joan, en companyia de Adelina (García),la muller del meu nebotPepito Bellot,

de qui éssirvienta, ha vist les flames.

A la porta de ma casa, al banquetdel carrer, estan el Manyoi tres escopeters, qui

comenten. No entenc res, sinó que el Manyo diu que quasi han compromésal seu fill,
Potser que esrefereixcaals tres xicots que s'han portat a València.

Els pregunte pels sossoits d'anit i me diuen quevingueren set o huit de Moncadai

cremareni trencaren, però quedien (quel queda molt més queno poteixir perla porta.

El pare dellet de mafilla Xari, Saret —Baltasaret—, me va donar els nomsdelstres detinguts:
Josep Doménec Munyoç,el seu fill, del qui diuen quevaavisarals altres dos per a què anaren
al Quarter de Cavalleria: Jaume PasqualIbànyeçi Manuel Ferrer Molins, dels qui diuen que
passarenla nit al quarter diti allí soparen.

També me dónaels noms dels Metges: Josep DoménecIbànyeç,el pare, qui està vell
i delicat, asmàtic, i Carles DoménecIbànyeç,el fill. Són parents de la meua sograi els han
detingutperquè,en registrar-lesla casa, jels han trobat una boinarojal, diuen.
— C( —

(Rafaell Canyiçares me diu queen entrarels antigubernamentals en un poblet d'Extremadura, es trobaren xiquets penjats als balcons. Diu que una columnad'antigubernamentals
es dirigeix al comanamentde Franco cap a Madrit,i que de Saragossa haeixit una columna
cap a Catalunya desprésdel desastre d'IEnric) Pereç Farràs.
De València estan eixint bateriesd'artilleria i tropes cap a Madrit.
En dirigir-mealtaller, me trobe una xiconavestida en un buçoi en bicicleta, peu a terra,

que està mirantels conventsdela Saidiai les Salesses.
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yr
Unes donesdel poble es paren a mirar-la am curiositat i socarroneria. La miliciana prex Es
i í

et
gunta:
"a
—jEsto no lo han quemado aún2
—Ja estàn cremadosestos tres —eltercer, pel Calvari.
lla miliciana munta en la bicicleta i se'n va pel carrer d'Oriola. Potser quevaja ec É,
convents i esglésies per veure què hi roman a cremar.
Altaller no passa res de particular. Esta vespradaesreuniran els metal-lúrgics per veurà à
si el dilluns tornen a treballar.

sie

xi

En arribar a la casa, trobe un home desconegut que m'espera am unacarta oberta a là z
mà. La lligci li faig pujar.
ai
La carta és de l'amic Andreu Monçó,$: prevere a Turíç, qui està refugiat a la casa del —
recader, quiresulta estar un policia. Aquest està tatxat de dreta i ha tengut una confidència—
d'un companyqui li ha dit que van a fer un registre per les cases dels guàrdies sospitosos —
de dreta i que això és un perill, no sols per a Andreu,sinó pel mateix policia.
I
Andreu me demana empari socòs. /Què puc fer sinó complir en el meu deure, a pesar.
de comprendre que s'ha acabatla tranquilitat d'esperit en ma casa2 No faltava més que
aixòl La meua dona es mord'esta.
A prop d'ací vivia una senyora sola am la filla i va amparar una monja: algú va moscari
se'ls emportarentots a la presó. D'altres molts casos ens han contat.
El policia, que és de Carlet —Vicent Mendoça-—, molt amic, com ésnatural, d'Andreu, —
té una filla qui estava empleada com a telefonista a la casa central de la Dreta i no les té
totes. Me conta una porció de peripècies. Ell està a Governaciói contínuament entra gent
conegudaperla qual no potferres. Els registres domiciliaris són continusi ço que cerqueh
més, diu que és armament.
—Sino té armes, no tinga por —mediu.

Ací, en la casa (edifici), als pisosalts, hi han varis comunistes: tenim al president del'esquerra, Iignaci Soldevila, $ i la porteria és un niu comuniste, encara que-ls tenim per molt
bona gent.
El policia me diu que la delació està a l'orde del dia. Un company, com a la cosa més
natural del món, va dir-li a un altre que havia ogut quel general Mola tenia 70.000 hòmens. —
Algú (ell va oure i sense més motius el van empresonar.
Combinem la manera de treslladar-lo. Andreu diu que va vestit de particular, que-s vestits —
de capellà els han fet desaparéixer. Una dona se'ls emportà a unaalqueriai ell va vestitam —

roba d'un altre. Pareixerà un seminariste pobre. Que imprudència d'aquests hòmens qui,

en tant de temps quees sospitava açò, no:s prepararen de roba particulari

152. Andreu Monzó Nogués(Carlet, 1903-1962).Eclesiàstic i escriptor, amb qui Nicolau Primitiu mantenia:
una bona amistat.
153

Es tracta d'Ignasi Soldevila, veí de dalt de la casa de Nicolau Primitiu.
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Per fi quedem en que, en vindre de Massarrojos, aniré jo perell. Vicent me demana

alguna cosa, llibre o algo com a excusa per a què-l vegen eixir portant-ho com si haguera
vengutperallò, i li done un volum al atçar queresulta ésser un tom de la Historia de Tortosa,
de Bayerri (Enric Bayerri i Bartomeu).
Quan se'n va, em repense: podia haure-li triat una altre volum, un diccionari i no eixe d'un

dretiste de Tortosa, expulsat delcàrrec pertal, pels del FP i protegidal'obra pel (Joaquín) Bau,
diputat tradicionalista, protector de la publicació Acabarem per pedre totsla serenitatl
— e —

Preocupat, me'n torne cap a Massarrojos.

En tots els carrers on hi han centres marxistes han fet trinxeres de sacsterrers, adoquins

o bancsd'església: també en algunsdels on hi han edificis ocupats, com els Dominicos.
Pel carrer no circulen més que coches de miliciansi sanitaris, i altres de GovernCivil i
oficials. Es diu que, de quan en quan,circulen cotxes fantasma defeixistes queestirotegen.
De vegades,el més frequent són els mateixos entre ells que no ouen l'alto o no diuen bé
la contrasenya.
De quan en quan passa un camió amb escopeters preparats pera fregir al qui els parega.
No van enles direccions marcades, i sí a una velocitat exagerada, així que és frequentels
atrancaments, com n'hevist un al TrinquetdelCavallers, que jo no sé com no ocorren més

desgràcies.

En passarpel palau arquebisbal —que fon-,veig que ja no tiren aigua. Examine pelcarrer
de les Avellanes i em sembla quea lo últim no haarribat elsinistre, queésel lloc del'arxiu.

Veig un vellet porter queviu defronti li preguntesi sap del'arxiu, i me diu que s'ha salvati
queja s'han emportat un camió dellibres. L'alegria que reb no éspera (ser) descrita, encara

que dubte (quels'haja salvattot. Josep) Gaschtal volta ho sàpia.

pis
A Massarrojos, mon cunyat Joan Senent, qui ha parlat am el Manyoi altres del FP, diu que
diuen quela destroçai la crema dels ensersde l'església de Massarrojosl'han feta ells com
un mal menor, que ja no podien aguantar mésla pressió dels d'enfora i que ahir vingueren
camions diguent-los que, o cremaven l'església, o vindrien a cremar-la ells, i que botarien
foc a les cases on hagueren amagatsants. Encara els han dit més: quesi els qui tenen coses

del'església no les tornen, els mataran.

En vista d'això, ells han donat ordre de que hu tornen.
Tambéli han dit que de Massarrojos ne tenen29 enllista pera emportar-sells, i en el
poble hi ha veritable consternaciói tristor i aplanament en uns, i en altres excitaciói verí.
En aquest moment s'emportenalfill de Pepe,el Morrut,ja mort, qui porta el taller de
pedrapiquer que son pare va creari (a) quèell —el xic— li ha donat un desenvolupament
que l'ha posat en primerafila.Ell sosté la casa, sa mare vídua i una caterva de germans i,
especialment, germanes. Viuen una vida modestai no crec que tinguen massa diners a
pesar de tan gran taller, quelcom com a mi.
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Diuen que se l'emporten per a què pagueels jornals d'aquesta setmana, que crec Que

tampoc li han treballat. És de dreta i no hu passarà molt bé.
Dinem i ens preparem a anar-nos-en a València.

A l'església comencen a oure's novament colps com ahir. Es veu que estan acabant
de destroçartot. Li pegaranfoc a l'edifici2 Heu traurana la nit i tornaran afer fogueres2 1
el convenciment que la major part dels del FP obren i deixen fer dominats per una /
invencible que se'ls està apoderanti els domina.
En passarperl'església, els colps que retronen en l'edifici buit ens produixen una sensació
desagradable de vandalisme inconscient. Aquesta gent no se'n adona quela tortilla es pot.
girari la repressió serà feroç.
I

La monumental, quasi, creu de pedra, feta a troços a La Llongeta:les piles de pedra,

fet perla fe dels fills pedrapiquers de Massarrojos, produix l'amargor profunda de consider,
com s'ha descarreratal poble fins desconéixer la seua pròpia valor, allò que feren elsll
avantpassats mateixos, paresi avis dels qui destrueixen i que causen dolorals seus compa-

tricis, germans, cosins, oncles, parents tot més o menysllunyadans.

fl

Damuntdela frontera de l'església hi ha una estàtua del Cor de Jesús que entronisaren
fa pocs anys, i com no arribaven tirar-la anit, li tiraren unstirs i diuen que li han clavat les

bales. Fanatisme contra fanatismel

Coses còmiques mestallades enlo tràgic, les hi han a gavelles. Per eixemple, es va Córre
la veu de que s'arrancaren els comptadors de llum i d'aigua perquè ja no era cosa de paga
Tot debaes. Ací, a Massarrojos, també es va prendre seriosament açò entre'ls més exaltats
e ignorants.

d

Sembla que alguns —entre ells Libraeta, àlias Comunismo Libertario, que li han posat els
xicons— obligavenal llumenera que.lsllevara els comptadors, i la dona d'aquest, que és dl
dels extremistes com el marit, dia compungida:
A
—Per què han dellevar els comptadors: Què farà entonces el meu marit2 Valia més
que cremaren l'església.
jUna marxista defenentel capitalismei dirigint el poble contra l'esglésial És l'estampa.
de gran part de ço que està passant. jEs presta a tants comentaris que no tenien temps ni
humorpera feri
de
Al xalet de Canyiçares han anatels del FP de Massarrojos a dir-los que no òbriguen a h:
nenguna quadrilla d'escopeters ni milicians, car pertots els xalets van malfatans que Sots.
la citada excusa els saquejen.
4
A l'estació de Massarrojos troben dos escopeters coneguts. U és el Manyet,fill del Manyo, —
i l'altre Tono, el de Roseta, gendre del llumener, últim que s'ha casat a l'església no fa molts —
dies abans d'esdevindre aquest estat. Són bons xicots.
pt

Ens diuen queels qui tornen deTerolfogint derrotats vénen furiososi amb ànsies de.

venjança, i estant cometent tropeliesi són els qui vénen als pobles i cometen estrallsi
s'emporten personesi les fan desaparéixer. Ahir vingueren en un cotxe —ja els vaig veure-

mig borrajos buscantals Meges, i encara es feren al casino del FP vàries copesde caçallai.—

foren els qui semportaren a Pepet,el de Meja,i a son fill Carles, xofer de mon cunyat,i diuen
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ad

que per un sanitari que ha vengutal poble saben que han mort el pare i quel fill està a
l'hospital greumentferit desis trets. Quan el poble s'entere, temen un desori, i si passa algo,

que vinguen deValència i els ensenguen. Lamentenla situació. Ells creien els primers dies

que era questió de passejar-se am les escopetes, però es van convencentde que la cosa es

molt sèria i que estan sembrant-se una d'odis que han acabat am la tranquilitat dels pobles
per molt de temps.
Quedem convençuts de que se'n anem del poble molt oportunament.
En passar el tren perla estació de Burjaçot-Godella, veem un soterrar. L'ataúd ésrica i
porta al damuntuna creu platejada. Davant van dues coronesi un triangle(Ii) de flors de la
família: és, sense dubte, catòlica com la majoria dels pobles d'aquests contorns, i els amigots
juen a maçoneria (que seguramentno saben lo què és).
— g —

Vaig am ma mulleri mafilla Empara. En arribar a València tenim quefer un gran rodeig

per a esquivartrinxeresi esglésies cremades.

A casa optem perferla vida a la de Xari i Víctor. Aquests dormiran a casa sa mare, Anita

Bellot.

He anat a Proa: no hi havia nengú. No obstant, m'ha dit la portera que solen anar tots
els dies. Els programes dela IV Setmana Cultural s'han quedatfets. Sí que havem celebrat
bé la semanetal
En passar pel carrer de les Barques hevist pel carrer de Virués uns milicians amb els
fusells apuntantels balcons. He preguntat i m'ha dit u:
—Serà un registre.

Cas xocant és el que m'han contatd'uns que estaven escoltant la Radio Sevilla i u qui
passàels va dir: A/os vaig a denunciar perquè soufeixistes.Els de la ràdio baixaren i emprenguerena córrer darrere d'aquell cridant:cAlfeixistel Alfeixisteb, i en arribar a un lloc de
miliciansli apalliçaren i pegaren uns trets que persort no atenyeren,tenint perjustificar-se

després queno era talfeixiste.

Casos macabros,se'n conten molts, verídics o inventats perla imaginació temorenca.

Cia ee
En dir-li a la meua muller que havem de rebre a Andreu Monçò en casa, s'espasma.
Reflexions —apellí al deure de catòlica- (il pareix que de momentla calmen,però les notícies
(saber que estem rodejats de gent comunista i comunistoide) l'acoren. Me diu quefaça lo
que vullga: però a mesura quehiva participant-ho als demésdela família,elterror sapodera
de tots, especialment de Xarii Víctor, que quedenenestatllastimós.

Com estem tan rendits dela nit passada i de les emocionsdel dia, després de tancar
i amarrar balcons i sopar en amorosa companya, ens gitem i dormim profundament,
especialmentjo.
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Dimenge, 2 d'agostde 1936
— a —

Tan profundament dormien, que quan me desperte sónles set del matí, sense sospira
que aquestanit s'ha donat a prop d'ací una gran batalla.
d
—lesbales passaven xiulant per damunt delsterrats —ensdiu la portera, qui afig Qu

tiraven de casa Noguera (u d'ells qui viu ad aquest mateix carrer) i queli responien.

Després ve Lluís Zalbidea, qui viu a la plaça de Cànovas del Castillo, a la casa d

novensanatge on s'han de mudar quan es case am ma filla, i diu queallí ha estatel fort ç
la batalla.
4
Pareix estar que s'ha insurreccionat el Quarter de Cavalleria i han anattirotejant-se enty

ells, i les milícies d'enfora atacaven cap al quarter, que s'oia tiroteig i de quan en quàn,

lamentsi clams.Ell va posar un matalap a les portes del balcói creia que no eixiria de Caça,
però a la matinada ha paratel foc.

Per ací han passat uns particulars amb casci fusell: u d'ells portava tres fusellsi dos

tambors, i un altre una corneta quefea sonar am mofa. Això sembla que vol dir que. quarte
s'ha retut.
I

Xari i Víctor no han apegat unull en tota la nit. A les tres pujàel vigilant diguent-los què
passavai diguent que havien ordenattancartotsels balcons,i han oguttoteltiroteig.

Es
Vaig a veure Pepe Senent per demanar-li consell sobre lo d'IAndreu) Monçó. No està a

casa i vaig a pegar un passeig.

Hi ha molta animació i gran nombre de soldats que, am maletes, es dirigeixen a la estació

Veig mésfusells, més cascs i un movimentinusitat. Al lluny divise més cavallsi milíci agi
gent que aplaudix, que penetrena la Plaça dels Toros, on hi ha un quarter de milicians, A
l'institut de Sent Pau, ara Lluís Vives,hi ha un altre quarter. Junt a la Plaça de Bous veig Set
autobusosde la companyia Sogea i gran movimentque sembla estar-se preparant algun:
forta columna.
Passa a tota velocitat un autoi darrere, dos milicians drets, am casc i fusell, est an

estatuaris.

Ad algunes boquesdecarrer hi han auts pera trinxera. A la Gran-Via, per la Madre

Sacramento, han formatla trinxera am un autòmnibus del de Requena, am imperial. 80.000
pessetes o cent mil. Sinó més.

La finca de TeodorLlorente, que està frontal Portal de la Mar, queté doscasilicis

remat, està plena d'impactes d'aquesta nit passada. Hi ha molta gent mirant.

per

4

— (—

De casa estantve Sareta fer averiguacions de son fill. Està com si no sabera ço queli
passa: fa una cara que no ésde dolorniindiferent. Indescriptible, està a dos passosde la
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imbecilitat. Sab deltrist fi dels Meges. Diu queels portaren a Espioca'"i que allí els mataren
i els abandonaren. U que passavaels va veure i denuncià elcas. Els portaren a l'hospital.

El pare arribà mort el fill diu que no heu contarà.Ell creu que tambéel busquen, ha ogut
paraulesi vist senyes quel posen sobreavís. Procurem animar-lo i disuadir-lo.Si el fill el té

en la Presó Model, el té més segur que:n sa casa.

No hi ha dret a mantindre al poble en aquesta inquietud. Uns hòmenstreballadors de

tota sa vida, vivint una vida humil i de sacrifici, fent el bé que poden, d'honradesa impoluta

i que es vegen en semejantsituació...

Em diu que a Pepe, el Morrut, el tornaren a casa.

Quantse'n va, pareix que vaja a caures.
Doménec (Gómez) diu que esta nit passada han assessinat a la porta de sa pròpria casa
un amic de Primi (Gómez), Cubells, Y tatxat defeixiste. Era fill únic. Fa poc se li matà un altre
fill en un accident de moto. Primi està afectat.
El Quarter de Infanteria fon retut, però la oficialitat digué que esretria a la Guàrdia Civil

i aquesta se'ls emportà al seu d'Algiròsi ara diuen quel'assaltaran per a què-ls entreguen

els oficials. Però el Quarter de Cavalleria, que està al costat, diuen que s'entregà senslluita i
que han passata coltell a la oficialitat. Ambdós quarters han estat saquejats.
Ara diuen que assaltaran Capitania. Per a pocli ha servit al capità general entregar-seal
Govern.Jo no volguera estar en la seua pell.

ra Mis
No es potu aclarir bé am ço que hapassatals quarters, uns diuen que no ha quedat un
oficial ni sargenti altres diuen que no han hagut més que dosoficials morts. Pareix, sí, que
la refrega va començara les 11 i mitja de la nit i que este matí, serien les set, s'ha acabat,
entrant el poble, o quisiga, dins i no deixant més quela palla.

—És estrany que no s'hagen menjat la palla també —diu u dels oyents.
Es veu abundància defusells i de soldats.
Per ràdio m'han dit que clamen insistentment que tornen les armes, que van ferfalta

per a armarels soldats de les quintes del 1934-35 que hacridatel Govern.
U diu que este matí semportaven les armesi material dels quarters assaltats en camions,
repartint-les pels centres marxistesi faistes que han improvisatals edificis incautats.

Són estúpidesestes crides. /Creuen que tan fàcilment van a desarmar uns sectaris que
tan insistentmenti folla han incitat a armar2 Ja ho pagaran. Ara es persegueixen les gents

de dretes i per ad ells són feixistes des deels republicansradicals d'IAlejandro) Lerroux, que

eren els quasi rònecs republicans que existien un any abans del advenimentdela República, i desprésaniran correguentl'escala cap a l'esquerra i es fumarana tots els robespierrei
danton de pacotilla que els han fet el camíperarribar ací.
154 Es refereix a la Torre d'Espioca (Picassent), indret allunyat de la població, a la carretera de Madrid, on
portaven i mataven moltes persones.
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Gerard Cubells Guillman.Tenia 19 anys.
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Es refereix als membres de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
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Ad estes hores tinc per segur que hi hauran molts, però moltsl, republicans delFP. laiçç

i monjes, capellans, que estaran fent promeses i resantrosaris oconsentint que-s resen IQde

dones, perquè triomfen els de la militarada, que diuenells.
—e—

Havem anat Primi (Gómez)i jo a visitar mon cunyatJ. J. Senent.
No podem defugir el pensament de la questió candent. Ell té la dona a Montane
prop de Ragudo, on s'hanfetforts els antigubernamentals,i després de varis dies detrel
i investigacions havia conseguit una combinació per a portar-la i van anar perella.
Mediu que han mort el pare Santonja. Se l'han emportata Espiocai allí li han aplicar.
la llei de fugues, és a dir que els assolten diguent-los que se'n poden tornari els afussellen
per l'espala.

Discutim sobrela situació. Jo veig el panorama de la seguent manera: els militars,
combinació am carlistes, feixistes i potser monàrquics i alguns de dreta, es sublevar
creguenttal volta que el domini dela situació seria ràpid. Tingueren quelluitar en bastants
quarters am els marxistoides: algunsfallaren,altres els dominaren i quedaren ferms conti
puntsprincipals: Saragossa, Sevilla i Burgos en la península, i Marrocsi Mallorca. A pa
del moviment, i sembla uns dies quela rebel-lió anava a ésser vençuda.
Els antigubernamentals procuren refer-se, pacifiquenlesllurs zones,les fortifiqueni s'e ç
xamplen organisant-les: Burgos va extenent-sea totel nort, Zaragossa s'extén a tot Aragó,
al Govern la comunicació am Portugal.
L'objectiu pareix que siga isolar Madrit apretant-li el cinturó, i una volta açò fet, quèl'hi
roman, a Madrit2 Retre's. Quèl'hi roman, a Catalunya2 Declararla seua independènciai.
defendre-la am unglesi dents, cartirar-se en braçosdel'estranger no ho veig senyut. Recurrir
a França,l'eterna enemiga de Catalunya, no ho veig de bones consequències. I no crec que
recurrixca nia la Itàlia feixista ni a l'Anglaterra aliada del Portugalfeixiste.I València2 Tocarà
el violó i continuarà sent la mamella esclava de Madrit.

Cap que Catalunya sempare de València i que esta, per una vegada, després de segles,
comprengaels seus interesosi pacte d'igual a igual am aquella: però dubte que açò reixca.E
No mereixem sinó l'esclavatge.
/

Da fer
Dela conversa estant,arriba Alfonsa,"7 causant-nosa tots sorpresa. Ens conta una nova —

odisea. A Montanejos s'havien requisattots els autosi tota la gasolina: s'havia acabat ja al
sucre, la farinai altres coses de primera necessitati, no podenteixir perla pr om
muntanya anaven a passar a Onda des d'on, en auto, els portaren a Vlèreniói d'ací, en ten,
se'n han vinguta València.
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—Alfonsa Giner Cerver, muller de Joan Josep SenentIbànez.
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RR
Conten moltes peripècies que omplirien moltsfulls. En Ayódar pujaren de Castelló a

veureel capellà un grup de punyeters.El capellàtenia visitai la feren eixir i, en quedar-se
assoles am ell, a sang freda el mataren: després digueren que anavenpel d'un altre poble

qui afortunadamentno hi estava. l aixina, quantes maleses...

Conta com diuen en Montanejos que va acabar una columna que enviaren de València

contra Saragossa composada per Guàrdia Civil i milicians. Peltrajecte, ja diu que aquests
començarenelpillage pels pobles, (que) un capità de la Guàrdia Civil que anava en ells, els

amonestà,i que un milicià el va matar, aleshores, la Guàrdia Civil es posà a la defensivai
acabà ab tots aquells que no fogiren, seguint després avanti passant-se'n als rebels.
Altres heu conten am algunesaltres variants.
ig
Li conte a mon cunyatlo d'Andreu) Monçói el compromís en quèestic: per una banda,
posar-lo a ma casai ficar-lo en la boca delllopi ésserel tormenti l'angúnia a tot hora, per
altra, jo nol puc abandonar. (AJ Pepe seli ocorreix que en la mateixa Casa queviu, a l'entresol
hi ha una família que reb hostes i com un viatger quelcom potpassar. Pensem.
Decidim que Andreu venia d'Alacant de pas per a Alhama d'Aragó, on volia prendre uns
banys pel reuma que ve obligat a patir, i que, en encontrar-se embolicat en els sossoitsi
que no podia anar a Alhama,es va refugiar en casa d'un amic on ha estat fins ara que li ha
tornatla família que tenia enfora estiuejant, queell, Pepe,volia portar-lo a sa casa, més hui
precisamentli ha tornatla d'ell.
Preparataixí, parla Pepe am els estagers, que no és que tinguen pensió,sinó que solen
rebre algun hoste de confiançai s'ajusten persis pessetesdiàries, cosa modesta:i se'n anem
per Andreu. Envie a casa al meufill Primi i sen anem passejant.
Al carrer de Sent Vicent, cantó a la plaça de Sent Agustí, collegi que fon, crec, de les Teresianes,s'ha establit un quarter general de la CNT-FAI. Als balcons hi han matalaps, el carrer
(està) ple d'auts (uns detrinxerai altres pera córrer), i hi ha un mosquer de gent de totes
edats,principalment jóvens am escopetes i fusells. Hi ha un cotxe on diu aViva la anarquía2,
expressió sincera quevea traduira 4Vixca la FAb, un altre diu (Metalúrgiao. aViva Villa, una
altra sinceritat, car açò no esaltra cosa que unarevolusionsita a (Mestil mejicà.

Anem al carrer del Pintor López, nombre u,on al darrer estatge es troba l'amagatall
d'Andreu. Em reb Vicent (Mendoza) la família. Tres dones: la muller, castellana al paréixer,
unafilla i una germana. Sembla que anem a llevar-los un gran pes de damunt ad aquestes
pobres gents. Conversem poc. Va a caurela nit i no convé aventurar-se per ahí massa.

I se'n tornem els tres passejant i conversant.
Andreu és un jovenot que notindrà encaratrenta anys, complexió robusta, ben paregut,
eufòric. Ens ha rebut am el somris alsllavis, seré, com Si no res passarai se'n anàrem a una
funció teatral o als bous. Va en cos de camisa, xaqueta al bras, sense resal cap, ni tonsura.
En veu natural, perlo baixet, ens conta les seues peripècies.Ell va eixir de Turís, on era
retor i segueix essent-ho, per a predicara Xàtiva, i en arribar en Valènciael pilla la sarraina de
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la cremadels convents, amagant-se a casa l'Assins, secretari d'Ignaci Villalonga" i germà qel
Pasqual, poeta valencianiste.' P Aquíes vallevar els hàbits, que se'ls va emportar una dona

a (l'alqueria i ell es va vestir am roba de l'Assins. Un dia anaren a registrar la Casa en busca

de capellans.Els va obrir el mateix Andreu, qui, am gran serenitat, els va dir:
—ACí no hi han capellans. Passen, passeni registren.

Desprésderegistrar, amenaçarena l'Assins diguent-li que s'exposava a queli pegarer
Untir pel carrer si sabien que amagava algun capellà.

Llavors, Andreu,i encara contra la voluntat de l'Assins, se'n va anari, recordant-se'n del

Vicent, va demanar-li empar, i aquí ha estat uns quinze dies, sempreen l'ay, vigilant per ja.
finestra apenes sentien parar-se unaut.
Diu que a Carlet anaren a casa sonsparesa registrar. Son germà va donar una escopeta

vella que tenia i se guardà una nova precisamenta la cambra on ell, l'Andreu, no havia estat.
des de fea sis mesos.
Tornaren a registrar pertrobar-la, carals pobles es sap tot gairebé,i tractant-se d'escg
petes, no cap dubte.
Trobaren l'escopeta i el germà,persalvar-se,lis digué queallò era cosa d'Andreu,i allavors
anarena Turís a detindre'l: no-l trobaren i apretant a un xicot amic d'Andreu saberen que
havia anata Xàtiva i diu que se l'emportarenallí lligat per buscar-lo, sense conseg
uir-ho

fins ara.

A propòsit d'açò, mon cunyat diu que a don Francisco Buigues —retor de Benisa

i

a qui el

pobleli deu fundacionsi beneficis, qui ha gastattota la seua fortuna en coses de Benisa,

no.

essentfill d'allí- també anaren a buscar-lo, pegant a fogir a Teulada, d'on ésnatural. També
—
vingueren acía cercar-lo, però estava amagat.

Els de Teuladavolien salvar-lo i no sabien com, inclòs l'alcalde del poble.Però al Portet

de —

Moraira, que és de Teulada, sorprengueren un estiuejant sense documentació a quitat
xaren —
defeixiste i tancaren. Aquest diu que pertanyia al FP i (demanà) queli deixaren
escriure, i.——
així heu féu, però passarenels dies i no contestaven de València. Llavors l'alcal
de va tindre—
unaidea salvadora:l'u salvaria l'altre. Es posà d'acord am el pres i combinaren
queell el
deixaria anar en València sots paraula d'honra, que s'emportaria al Buiguesi
que en arribar ——
ací enviaria la documentació justificativa.
Hi ha, ensdiu l'Andreu, vera persecució contra les persones religiosesi tenenllistes
dels —

capellansi van buscant-los per a matar-los a penes poden o tenen ocasió.
En arribaral pati de casa mon cunyat, ens despedim.
—h—

i

Frontla Plaça de Bousveig gran gentada i me n'adone que estracta
d'un batalló format — I
que prompte rompla marxa cap a la plaça de Castelar. Llargs aplau
dimentsi vixques.És ja Ma

de niti aprete el pas cap a Casa, On estaran ab ànsia.

158 IgnasiVillalongai Villalba (València, 1895-1973), Polític i finance
r. Fundador ambaltres personesde la v.
Unió Valencianista Regional. Diputat en Corts i governador general
de Catalunya (1935).
159 Pasqual Asins Lerma (València, 1896-1 948). Escriptori
poeta.
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En arribari dir-li a ma muller queja està arreglatelstrasllat de Monçó, que ha estat més
emocionantper a nosaltres queeltrasllat de la Marededéu dels Desamparats,es respira a

casa. Víctor especialmentse trobava amb una depressió que temíem perell.

Ens ha confessat queel pare Eugeni0 els havia demanatel mateix favor, Íperòl que no
havien pogutfer-li per tractar-se del niu comuniste on vivien,i ell sufria per si ens com-

prometíem i comprometíem a les persones quevolíem afavorir portant-losa la mateixa

madriguera.

Dilluns, 3 d'agost de 1936
— a —

M'alce a les sis del matí. La ciutat està tranquila. Què haurà passat aquesta nit2 Quants

amics i coneguts hauran caigut2 Quants sofriran persecuciói fam i angúnia2 Benauratsels
que patixen persecució...
Notem quela gentva al treball i queels tranviescirculen. Això assoles pareix que done
alegria i faça renàixerl'esperança. Quant durarà2
Passa una miliciana am el seu fill i son marit. És jovenota, ampulosa de formes i no mal-

pareguda: va am elfusell al coll mirant pagadaals balcons.
Prenc un got dellet am un troç de pa. Hi ha que economisar, que-s diners s'acaben.La
meua dona diu que ha suprimit les darreries (postres), car una bresquilla val quatre aguile-

tesió' (20 cèntims)i (un) got dellet d'un quart delitre, tres.

as de
Pel carrer pareix la gent més alegre. Hi ha sensació de tranquilitat. Circulen tranvies,
encara que no-ns pareix que vantots els que corresponen a l'ordinari.

Anava meditabund quan,a la plaça de la Regió, me para Josep Gasch, qui va vestit un

poc estrany. Es coneix que s'ha posat lo mésvell que tenia.

Gasch no s'enrecorda deles hores d'aquell dia, carli dic que hi haguerendosatacsi li

pregunte l'hora del segon i no hu sap. Prengué un gotdellet pel dematía les deu,i ja no va

prendreres fins les deu dela nit, més o menys, que li donaren un gotetdevi i es va gitar.
Diu queels feren tancarels balconsi després obrir-losi desaloixar-los, i al pati de casa
presenciàelsfets. Els malfatans volien cremar-ho, un capità i u de camisa blava pujarena la

font a arengar-losi dir-los que no ho cremaren. Desprésva arribarla Guàrdia Civil i d'Assalt i

els contingueren.Després, sense saber per què,se'n va anarla Guàrdia Civil i a continuació
la d'Assalt, i enseguida començaren en unabiga a forçarles portes.

S'han perdut moltesobresd'art a la seu, però se'n han salvat moltesi a l'Arxiu de l'Ajun-

tament s'han dipositat. Ell va entrar a la seu en plenes flamesi en veure que la sacristia
estava feta un tió, va avisar als bombers diguent-losel perill i aplicaren una bomba. També
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El pare Eugeni era frare del PP. Caputxins de València.
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—Aguileta: moneda de coure de cinc cèntims, també anomenada egallets.
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va veure a (Manuel) Siguenza i féu que passara pera dirigir la treta dels quadros.Per fi es
logrà apagarallò, però no es podia entrar, perquè era talmentun forn i l'escala amenaçava. Aj

dia seguent, no obstant, lograren entrari pujar perl'escala (que està mig desfeta), PUjaren a
l'arxiu i al primerestatge no hi havia dany, i al segon la porta cremadai els primers estants yr,

poc cremats axí com els primers volums,res cap a l'interior. Emperò dela biblioteca estant.

notaren un rescalfamenti fum, sense poderatinar on,fins que pogueren adonar-se'n que

era quedins delcel ras cremaven unesbigues. Apartaren els volums, avisaren als bomber

que perdalt de la teulada apagarenelfoc. També diu queel primerdia de l'incendi iva

ajudar molt un xicot amb camisa blava, qui es veu que estava molt enterat, carli
va dir:

—Heanat a la capella del Sant Grial persalvar-lo i ja no estava.

M'ha confirmat que ell i altre que no recorde,li entregaren solemnement a un xicot d

la Diputació queli dien Rivelles,el Llibre dels Furs, davant de IFrancescl Puig Espert i altres

per a quèl dipositaren a l'Ajuntament.

i

ments quevolia, Si no li tornen a botarfoc.

i

—Afortunadament —me diu—, quan passe açò podrà traure les fotografies de docy

I, efectivament, aquest dies passats, parelles de la Guàrdia Civil cuidaren dels edificis
4

.
.
.
.
en tot i això, es colaven xicots a merodejar
o a lo que siga i ara no hi ha nengun guàrdia,-

Es coneix que han estat concentrats tots, perquè el poble —quin sarcasmel- pareix que
vol
atacar-los.

Ahir, en Benicalap, en sorprengueren u enel tren i després de desarmar-lo
el posaren,
pres.
La força armada deu estar cabrejada de tindre que defendre tots aquests
assessins—
incendiaris en contra del'ordre i del seu propi interés.

Diuen que a Molvedreo Port de Sagunthiha sarraina entre la Guàrdia Civil i els punyeters.
— CC —

Trob an PiusBeltran, 'É2 qui se'n va cap l'institut. Com és un home quepar
la sempre mal.
del qui mana i ara no mana nengú, no sé quin serà el seu pensar.
En dir-li que pareix que hi

hagatranquillitat, me contesta que eparasiete díaso. Això pareix volerd

ir que ell creu que —
els militars avançaran, però nosé si explaiar-me i ens despedim. La
Inquisicióni Chitóni
Passe per casa un cosí de la meua muller, qui és lapidari, i el veig parat:

—Quèpassal —li pregunte.
—Queens han fet parar.
Des d'ací —carrer del Comte d'Almodóvar- es veuen unsxicots
que es fan unes senyes
misterioses am altressituats cap a la plaça de la seu.
dec f ee

En arribar prop deltaller oixc un tiroteig. No m'assuste, emperò:
que és que'lcol-legi
Ausiàs Marchl'han convertit en camp detir.
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Pius Beltran Villagrasa (Bujaraloz, Saragossa 1889-Valènci
a, 1971). Epigrafista, numismàtic i professor
de matemàtiquesen l'institut Lluís Vives.
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Altaller treballen. Estem totalment rodejats pertres exconvents(o millordit, convents)
incautats: per davant, el de la Segueria —Saidia—, camí de Barcelona enmig. Les monges
d'aquí es refugiaren altaller quan anarena incendiar-lo. A la dreta, separat per cases de
veinati el carrer d'Oriola, tenim el col-legi d'Ausiàs March, que formavapart deles Saleses, i

junt, aquest conventi església. Per darrere tenim, paret mitgera, el Calvari i les seues monges,

que ensenyavenels pàrvuls de tot aquell veinat míser. Debaesl
Aquí anaren els meustresfills majors de menuts quan vivíem al taller:

Mon germà me diu que desprésd'acordar quetreballaren tres jornals, ha vengut l'operari
Ludovico Buesoi ha dit que devíem treballar els sis jornals.

Han convingut en no oposar-se,si es conformen a cobrar el que es puga a mesura que
anem arreplegant diners.
— e —

Si no haguera donatla casualitat d'abonar-me uneslletres de 1.200 pessetes, crec, que
no m'han estat participades encara, a horesd'ara no sé què haguérem fet, car estaríem en

situació ben precària.

A la una deldia, la ciutat presenta un aspecte normal: bars i cafés han obert, els urbans

i guàrdies de circulacióal llur lloc, i tot semblarà al foraster que ací no passares.

fes
Altaller, el modelista'$ m'ha contat les hores angunioses que passaren quan les turbes
pujaren a cremarSent Roc.L'alcalde havia promésque no es cremaria res, però no ho pogué
evitar. Es va posar en creu davantde l'ermita de San Roc diguent que nocremaren, que
botarenfoc a les cases d'ell, mentre els punyeters incendiaris li dien quesi no s'apartava, el
matarien:i quan ja no pogué més, agafà la image de Sent Roci se l'emportà a casa.

A l'església trencaren la porta i començaren a trencar ço quehi havia. Les estàtuesi
imagesles tiraven am cordes. Unsxicots pujaren al campanari, perdivertir-se, començaren
a tocar les campanes, mes en botar-li foc a l'església, el campanar féu de xumenerai tirava
fum i purnes. En no poderabaixar, cridaren anguniosossocós que nengú podia donar-los,
i s'atreviren a devallar pel cable del pararaigs maltretsi ferits.

Jecint Lacint Pérez Capilla), l'encarregat deltaller, me diu (quel raere sa casa s'ha trobat
aquesta matinada un homeafusellat que no reconeixien. Déu sap quina família el ploraràl
Diu que volen acordonaraquellbarri i registrar-lo. Ell viu per Marjalenes.

També me diu que el dissabte a migdia va trobaral Gallo, Josep Doménec, fill, germà

dels assassinats de Massarrojos, que anava al Govern Civil, que diu que aquí estaven. El
pobre ignoravaeltrist fi.
— g —

Seria curiós fer una estadística dels ròtuls que ostentenels cotxes, especialment el gran
nombre de abreviacions:
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Esrefereix a Vicente Riera Alonso, modelista (fuster especialista en models defosa) altaller de Nicolau

Primitiu. Vivia a Burjassot.
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PS s Partit Socialiste
PSO - Partit Socialiste Obrero
JSO s Juventut Socialista Obrera
JS s Juventut Socialista
PC — Partit Comunista

PSOE - Partit Socialista Obrero Espanyol
POUM - Partit Obrero Unificación Marxista
EV — Esquerra Valenciana
PVE — Partit Valencianista d'Esquerra
IR — Izquierda Republicana

PIR — Partit lzquierda Republicana:alguns diuen RIP, alguns diuen que aquests són pitjots

que el marxistesi lo mateix diuen d'EV
URN - Unión Republicana Nacional
CNT — Confederación Nacional delTrabajo

si

FAl — Federación Anarquista Ibérica

UGT - Unión Generalde Trabajadores
da
UHP — Unión Hispana Proletaria (Unió de Germans Proletaris). No han posat UP sols p Qr

no confondre'ls am l'Unión Patriótica que féu fracassar al dictador Primo de Rivera.
Et sic de coeteris.

— h—
Altaller havem rebut notícies directes d'Ernets Ibànyeç (Lunal, encara parentde la me a
muller, cosín germà,quiés a Portugal com a montador deles nostres màquines, preguntant:
nos com podria vindre a València i diguent-nos entre altres coses que a la bossa negra havia

pujatla pesseta. La bossa negra diuen allí a la clandestina que es nodrix dels qui emigrarer
a Portugal en triomfarel FPi veure el caire de seguritat personal queprenia.
ca
Mon germà s'ha admirat i no es dóna compte del motiu. També jo, de sobte, no me'n.
adone, però pensantdesprés, indueixc que en prendre els militars la frontera portuguesa i

romandrelliure per als emigrats,la bossa negra roman mancadade pessetes.

2

Per contra, mon nebot Pepito Bellot va dirl'altre dia que es vea precisat de pagar deu.
mil lliures esterlines i que les pessetes estaventirades perterra, lo que era ruinós.
4
Aquests dos termòmetressónla millor mesura de la temperatura dels dos camps enemics, em sembla: els antiguvernamentals tenen pessetes i tindran armamenti altres recurs Os
els guvernamentals van carint de pessetes mentre,i podran resistir menys.
—a—

De Massarrojos ha vengut Mariantònia (Doménech), germana de Saret, per veure si.
havien pogutfer quelcom pelseu nebot.Víctor, que ha anat a parlar am (Ricard) Roso,
comuniste sentimentali teòric, li ha dit que per ara no es potferres. Saben queestà a tal
Presó Model, i mentre estigaallí, estarà segur.
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É

ie
Conta el cas dels Meges. Diu que pel matí anaren a València a recercar Blai, el de la

Capellana, el Moixúi el Pilolo, i que perla vesprà anà l'aut que sabem preguntantper José
Doménech,i com que a Massarrojoshi hauran quant menysvint Joseps Doménech,foren
alguns preguntats fins quelPilolo els va dir:
—No busqueu més, ací és —senyalantla casa de Mecha.
En preguntar perell i dir-li que havia d'anar amb ells, el vell, traguent una Cartera On
diuen que teniatotsels estalvis, els va preguntarsi volien diners, i ells respongueren que
no, que ell devia anar amb ells. El Manyo diu que es va oposari li posaren unapistola als
pits diguent-li que ell no pintavares.
En emportar-seel pare, les germanesli digueren al germà Carles:
—No deixes anar assoles el pare —ielxic els va preguntar si podia acompanyar-lo.

—l tots els que vullguen, també.
I se'n anaren deixantlesfilles com a malaenesi el poble consternat.
Se'ls emportaren al carrer de Molvedre, a un casinet on, en companyia d'un altre des-

conegutper a d'ells,els tinguerenfins les cinc del matí tormentant-los. Ad eixa hora se'ls

emportaren cap a la Torre d'Espiocai en arribar al descampat, els feren abaixar del'aut, i en
comprendre que anaven a matar-los, Carles va cridar:
—No mateu a mon pare, que ésvellet.

La respostafon tirar-lisis trets i va caure desmaiat,a lo que deguéelviure.
Quan va retornar un poc, va oure que dien:
—Els tres estan ben morts —i del susto es tornà a desmaiar.
Quan va tornarenell i (es) véu assoles, va veure son parei l'altre mortsi ell desangrantse, acostant-se al camí on un autelva arreplegarportant-lo a l'Hospital de València, on els
metges han dit que si no es complica, curarà prompte.
Li haguera valgut més que l'hagueren arreplegat en un pobletignorat, car quan els
assessins s'enteren queés en vida, deixarà d'estar segur. I senteraran segurament pels mateixos malfatans inconscients de Massarrojos.
També Mariantònia ens ha contat de la segona crema d'objectesreligiosos de l'església.
En saberla notícia de l'assassinat de Pepet, el de Metxa,i delseu fill, frustat, la impressió fon
inmensa:la de plorsi resos mestallat am la temordels seus, cadascú dels amenaçats,i no
obstantaixò, les feres punyeteresdel poble nadiusi forasters obligaren a tots els que tenien
objectes de l'església a queels tornaren. Aquestsels digueren que anarenperells, però els
punyetersels obligaren a queels portaren a La Llongeta, davantla porta de l'església que
dóna a la plaça.
Tot el poble tancàles portes. Fon una vesprada de dol on enles cases ploraven els
creyentsi els parents, pels dos crims que acoravenel poble:el dels Metxesi el de l'església.

Anaren traguentdel'església tot quant havien trencat,i am toti els sants portats feren

una foguera deixantpera l'últim a Sent Josep, com a patró delesfalles, per a què presen-

ciara aquella.
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El Moixú va agafarla creu delCrist i pegant-li colps en terra pertrencar-lo dia:
—Este tio me costa poc de trencar (o matar) —volent dir queli costava molt.

je

aa

Su

(Ricard) Roso és un jove arquitecte, comunisteilús, que gasta totsels seus haures iren- ——

des en fomentarles seuesidees. És amic deVíctor,i en preguntar-li aquestsi controlen les.
masses, li respon queja arribaran a controlar-les. No es donen compte deles hores greus —
perquè passeni de la indisciplina anàrquica que domina la gent.

Li diu que els rebels s'han atrinxerata la serra del Guadarrama am construccionsdl H
cement armatpracticament inexpugnables, i que les tropes gubernamentals estanfent i
un moviment envolvent dela serra.
— h—
Ha vengutel Gallo a casa a parlar am Vicent Bueso, el metge, sobre son germàferit.

Diu queestà a la clínica del doctor LópezTrigo. Conta lo mateix am algunesvariants. Diu

que quanels portarenalcasinet, ja els robaren quant portaven, enclòsla roba. En Espioca,
quanretornà enell la primeravolta, li pegaren unaltretir al cap. Que quan tornà enellies

va veure assoles, se'n anà desangrant-se cap a l'aldea d'Espioca fil que:n aquell moment

va passar un aut dela IR quel portà a l'hospital: en entrar aquí va reconéixer un malalter. —

de Moncada,i estava tan ple de sanc quel malalter noJ reconegué fins parlar-li, i fon el qui
portà la nova a casa dels Metxes.

É

In
Quel'hospital està prespelFPi pareix una gàbia defolls. Ja no hi han monges. El Carles,

en veure's rodejat d'aquella gent, va romandre espasmat, demanant queltragueren d'aquí, —
I
Car el matarien i el transportaren a la dita clínica.

sols:
Hi ha fòbia pel tratgetalar ja fa temps. No comprenc per què no es visten com tots, —

portant en temps normalun distintiu, encara moltvisible, però fàcilment destacable en

casos de necessitat, i no com ara, que frares i mongesi capellans en llur majoria no saben —
acaminar am les robes particulars al cap d'algun temps.

Seria molt mésfàcil a l'ensemsla catequesis, i devien introduir-se entre-ls obrers i en els —

llurs sindicatsi treballar com els demés, talment com fan els comunistes, qui formen cèlules —

a totes aquelles entitats on els convé introduir-se.

vivendi sense apenesespiritualitat. També en mantsaltres casosés un fanatismeinconscient —

querepelalsil-lustratsi resulta contraproduentals medisintel-lectuals.
—m —

Segons Doménec(Gómez), enterat pels seus amics Bartle,$t la pesseta en França està —
perterra: 100 pessetes (equivalen al 12 francs. A Gibraltar, no obstant, la pesseta està més —

cara.
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Els Craven Bartle Montagut eren una família angloespanyola quevivia al barri de Russafa.
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Acaben de radiar uns discursos des de la ràdio de València i un comuniste, entrealtres

flors i coses divertides, ha dit que hi ha que acabar ab elsfeixistes. Esperem una persecució
mésforta.
Unsi altres no fan més que clamar que tornen les armes. A bona horal
— n—

Quanarriben situacions com aquesta,tots els hòmens conscients qui començaren de-

fenent o aspirant quellsllurs ideals venceren, van restringintlesllurs aspiracions i procuren
defendre llur hisenda: despréses conformaab la família i acaba per surar sobretotel brutal
instint de conservació.
Hem acabat, els qui no pertanyem com enrolatsal FPi els no conformes am la situació
a la que ens han portat, per no atrevir-nos a parlari dir Ço que sentim sinó am les persones
d'absoluta confiançai en veu baixeta, guardant-nos de cridadesi veins, tancantfinestresi
portes perquè no s'escape una veu.
Jo crec quela tan terrible època delTerror de la Revolució Francesa nova arribar ad
açò, carallí almenysels tancavenpresosi eixien a la guillotina per medi d'un procés més

o menys amanyat que donava una esperança encara remota i una apariència de justícia

que demostrava que aquelles gents àvides de sanc sentien en el fons un respecte a les
lleis: però ara havem progressatde tal manera, quea les persones no les tanquen preses
en presonslegals:se les passeja i porta al suplici de la manera més criminal i artera que u
podia somniar.
Gents innocents, senzilles, treballadores, honrats, que no han tengut mésdelicte que
ésser catòliques, que ésser monàrquiqueso no pertanyenals d'ells, són assassinats a mansalvai robats. Als Metxesels llevaren enclúsla roba, deixant-los en calçotets. Contínuament

apareixen cadàvers que nengú sap quisónni d'on són: va cundintel malestar i l'angúnia

per totes les famílies i perçones.
l'això que açí, a València, no ha passatres, u s'esborrona de pensar què va a passar quan

aquesta gentse'n adonedel'engany en quèestani queles tropesrebels van a passarlegals

dominantla situació. Nosaltres, el no marxistesni FPistes, patirem, però norls arrende la ganància als FPistes, pseudorepublicans, dirigents que ens han portat ad aquesta catàstrofe
per ineptitud i insana ambició de poder, contratoti contra tots.
El dia que s'haja d'escriurela història pel que diuenels diaris que es publiquen, tothom
creurà que els comitetsi autoritats legals, que ni per un moment manen més que-n el paper,
són un detxatdepolítics prudents.No hi ha resveritat, més queels bàndols i òrdens que
no es complixen, més que aquelles que afavorixen l'anarquia: es mana que no cremen,i

seguixenels incendis, es mana queno assalten establiments, i continua el saqueig, es mana
que les milícies no registren les cases ni detinguen les personessense que vaja la Guàrdia
Civil o d'Assalt, i es registren i saquejen les casesi es deteneni afusellen les personesa

mansalva: es mana que entreguen les armes,i cada dia ne veus més i menys escopetesi

mésfusils: es mana queesretiren les milícies, que no patrulle més que Guàrdia Civil i d'Assalt,
que no vagenautos am elsfusells apuntant,i esretira la Guàrdiai patrullen els punyetersi
van auts i apunten am elsfusells i pistoles d'una manera imprudent i folla.
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Tot això ens ha portat la política de partits i la lluita de classes, que n'és una variant: la i

política de divisió dels hòmensi dels pobles per una ambició desmesurada d'apoderament
del poder, perinstaurar utopies, rebentar elcontrarii fruir del paradisíac manar.

Política de partits que entronisa la inèpcia i la gosadia, d'una manerarevoltant, sobre

la bonhomiai el saber, que permeteixa propagandacriminal que excita contínuament el
poble a la destrucciói l'assassinati lliga i empresonai aufega l'ordre establit sense leparar
ni separar lo que hi haja de bo, de lo que hi haja que reformar.

Política de partit que no sap construir, sinó derrocar, que no sap dirigir l'esperit, sinó

destruir la matèria, que sap fer revolucions, que anorreen i no evolucionen, que esmenen,

endreceni milloren l'ànima humana:política de partit on, garbellant, garbellant, va dominant

l'escòria i el tarquim mentre l'orde, la societat humana, roman aclaparatpels ardits fracassats
de totesles activitats humanes que van al rònec camp on podentindre un èxit segur: la
política de partits.
Dimarts, 4 d'agost de 1936
— a —

Esta nit, un estampit molt fort, com de bomba, ha fet tremolar la casa i ha despertat la

meua muller. Jo no heu he ogut, m'he despertat, emperò, vàries voltes com per moviment
al carrer.

M'he alçata lessis i, no obstant,tot estava tranquil. Diuen que haneixit vàries columnes
cap a Saragossa durantlanit.
Quant me'n vaig altaller, tot sembla més tranquil que ahir. Alguns comerços van obrint.
Passe perla barberia i me diuen que no s'han presentatelsoficials, pel que no obrin.

Sembla que els oficis que estaven en vaga abans dela rebel-lia, continuen en vaga.

També diuen que estan en vagaels de la construcció: obrers de vila i similars, perquè
com la major part són dels poblesi guàrdies milicians, si es posaren a treballar, deixariemy
abandonatsels pobles.
Josep) Gasch, a qui he trobatal carrer dels Ferres de la Ciutat, me diu que son germà
va avisar uns obrers que anaren fer-li uns treballs a Casa, i com que vinguerenels sossoits
i la vaga, no anaren a treballar, però el dissabte es presentaren a cobrar. Í cobraren, am la

protesta de son germà, que al-legava que no havien treballat abans, sols tenien l'avís i al
dissabte seguent ja no anaren-hi.

Bb
Mon germà me diu que MiquelBou, fill major i director de Vda. de Marià Bou,taller
de construcció de maquinària, ha desaparegut del domicili i els familiars van desesperatS

cercant-lo. Està al mateix camí de Barcelona, uns dos-cents metrescap a Tavernes, a Sent

Antoni, prop de la creu del camí de Moncà.
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— C—

Si l'home fóra capaç de conéixer-se ell mateix, reconeixeria les seues culpes,rectificaria
la seua conductai, quan es trobara en llocs preeminents, esquivaria catàstrofes com les que

estem patinti el qual resultat ens té preocupats.

— d—
Pérez, l'encarregat de casa Jacint (Pérez Capilla), me diu que Bou,arrant la darrera vaga
dels metal-lúrgics, va dir als obrers que ja no volia ésser amoi que-ls entregavaeltaller per

a què treballaren pel seu compte. Una deles seues.
El taller sembla que es va tancari en vindre els sossoits, als dos o tres dies, per ràdio
foren cridats els operaris de Bou a una reunió, no sap pera quènielresultat. El cert és que
fa dies que anaren perell en un camió, queelfill major, Bou —ve a tindre la meua edat-,li
va preguntarsi volia que l'acompanyara:

—P.a què: —va respondre—. Porta un puro.

l el va encendre(això entrava molt en el seu caràcter templat,)i se l'emportaren.l encara

no ha aparegut.

— e —

Al taller he parlat am els operaris de casa. N'hi han detotes tendències, la majoria
marxistes i de la CNT.'$ Aquests (són) els mési més adictesi estan cabrejats, parlen de que
s'ha ficat entre ells molta gent malfatana que-ls desacredita.
Ludovico (Bueso Roig), que és el mésilús, està decebut: a ell i la família li ha tocat menjar
un plat de sopes mentre veu quealtres estan donant-sela gran vidai tenen la casa rebotida
de queviures deles cases assaltades. La dona diu que es lamenta dela seua inèpcia en
proporcionar-se elpeltret mengivol.Ell, però,li diu convençut:
—Nosaltres ham de donar eixemple.
Dela ilusió i la bonafé dels utopistes viuen els ossats malfatans.

ei)
El torneret (TomàsVerdeguer Rocal que tinc de Massarrojos, fill d'Elies, me diu que anaren
a emportar-se'n quatre mési quells del FP, especialmentel Moixú, es varen oposar.
Diu que han amenaçatab anar perles donesi quetotsels tatxats de dreta méssignificats
se'n van per les muntanyes,és a dir, al secà, apenesva fosquejant.

S'ha creat en els pobles una atmosfera política irrespirable que ha impossibilitat la
convivència per a temps.
— g dz—

He trobata Blai, el de la Capellana, u dels mangonejadors del Comité de Massarrojos,
que fa pertirar al Manyo perposar-seell.
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De les quaranta-nou persones quetreballavenal taller el 10 d'agost de 1937, tres no estavenafiliades

a cap sindicat, 29 a la UGT i 17 a la CNT.
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Mediu quela culpa de tot lo que passa a Massarrojosla tenen els Chiquillos, referint-se

als que semportaren primer, perquè confessaren de pe a pa qui eren, els qui formaren el
Requetéi quitenien pistoles. Que de València tot és apretar-li per a registrarles cases i que.

ells —els del Comité de Massarrojos-els diuen que es basteni apreten per a què entreguen.les armes.

—Però jo no m'expose mésla pell —me diu—. Jo vaig esta vespradai els torne a dir.

que entreguenles armes,i si no les entreguen, vaig al Govern Civil i dic que vinguen i que
registren.

Note queva entrant-los pànic. Me diu que tot és vindre de València per a dir que:
entreguen armes, (però) que no en tenen. Me mostra una pistoliua que pareix un joguet,
queli donà el Vicent Noguera,i que els demés tenen unes males escopetes quefanriure:
—l encara mosse riuen i mos diuen si anem a caçarteulains.

N'hi han de guasons, en circumstànciestan sèries.

sac èaci
Vaig a l'Arxiu Municipal a enterar-me deles obresd'art recollides,i estant en u dels.

passillos parlant de l'estat actual de coses am IRafaell Gayano Lluch, passa el president

del'AVR (Agrupació Valencianista Republicana), am unaltre valencianiste conegut que no
recorde,i ràpidament me pregunten si anem al museu, queestà ple de coses preciose
recollides.

—Ara sí que tindrem museu —ensdiu desbordant d'alegria—: han conseguit de
Martínez Barrio quetot lo que s'arreplegue siga per al museu municipal.
iAquests inconcients és capaç que encara creguen un beneficilo dels incendis que els.

ha permésfer un museu municipal on no essalvarà la milèssima part de ço que fonl També

creuran un gran favor quel Govern no se hu emporte a Madrit,
Al Museu Municipalarribe tart. Donen l'hora. Me diuen quedalt està ple. Al Museu veig,
entre altres, els dos Goyes dela seui la Puríssima de Joanesde la Companyia.
H
Duran de València me fa algunes preguntes sobre el meu esquerrisme.Li dic que no he i

entés mai això de dretesi esquerres, que no sóc més que valencianiste.

LE,

Seguramentestrata d'ocupar algun càrrec de cultura.Li dic que perservir la cultura.
valenciana faré lo que calga, però no enrolar-me en nengunpartit.
—I—

Mosdiuen que a Massarrojoss'ha rebut carta de la Presó Model de València,escrita perI
U dels xicons del Requeté, en la què contales peripècies passades.
I
Diu que són mésdecinc-cents detinguts entre personeseclesiàstiques, monàstiques i

particulars tatxats de dreta,i quetotsels dies es reuneixen pera resarelrosari i altres oracions —

Diu queallí està el pare Santonja, a qui es donava per mort.

Açò recordael tempsde les persecucions contracristians de l'època romanal
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i
ha.

en veualta. Diu que és emocionant. Cadascú espera el momentde la mort ressignat.

i

i

Joan Senent, mon cunyat, està posseit de veritableterror, fins cert punt incomprensible
en ell, qui pertanyal Front Popular, però es dóna veritable conte dels greus moments
pel què es passai de lo propícies que són les circumstàncies pera saciar odis personals
inconfessablesi injusts.
Diu que a Pepe, son germà,li ha entrat així mateix por, i que com van a vindrelesllistes
de pagamentals funcionaris am la indicació dels afectes al Govern,té temor d'ésseru d'ells
i perquèestesindicacions serviran per a la persecució que s'aveina.
Diu que sab per molt bonatinta que s'ha formatla Txecai que s'ha encomanatalPartit
Comuniste, en vista de lo qual va a traure uns passaports(salvoconductes) peranar a Cap
Negret, d'Altea.

Jo crec més segural'estància a València que a nengun poble, però no m'atrevixc a

aconsellar, car u no ho sap.

Diu que aquestanit passada han estat trobats 24 morts afussellats. Segurament ho sap
per un policia molt enterat queli diuen Ortega.
Quina pors'ha detindrea la Txeca2 Jo crec que és moltpreferible una matança organisada
que una anàrquica.
ds
Mon cunyat(Francesc) Ruvira ve a visitar-nosi està blanc com elpaper. Va perdentla
serenitat i està corprés perlo delesllistes de funcionaris. Si ve tatxat, diu que no s'està un

dia més a Massarrojosi se'n ve a València a amagar-se.

Pensava anar-se'n a Barcelona, però ha trobat un amic metge quevefogit d'allà quil'ha

trastornat am les notíciesi li ha dit que no ho pensetan sols.

—Hetingut —me diu— que dir-li que no-ns contara més.
Allí la persecució haarribat a extrems inconcebiblesi atenysfins els radicals de Lerroux,
com ací. Ell tingué que enrolar-se enels sanitarisi no eixir de l'Hospital Clínic, perquè és de

dreta, fins que la dona va tindre-hu tot preparatpera vindre-se'n cap a València. Diu que
entre les atrocitats, ha vist una monja oberta en canal.
Cosesrares del món revolucionaril En 1909, quan la SetmanaTràgica, fon Lerroux el qui
incità a les massescontra.ls conventsi personesreligioses: hui, sónaltres revolucionarisels
qui van contra els religososi contraell.
Els noms han canviat, els revolucionaris són els mateixos. L'únic que s'ha desplaçat,

en tindre el renyó cubert i esdevindrel'ancianitat, ha estatell, Lerroux, revolucionari de
pacotilla.

Tambéli digueren a Ruvira quel doctorViladot, apotecari importantcatalà, als fills del

qual dónalliçó, havia estat confós am un flare de Montserrat i a punt de matar-lo,sinó fóra
per un milicià quel va conéixeri identificar.
Això vol dir que no han respetat Monserrat.
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obess
He anat a Acció d'Art i parlat am Pizqueta. Comentem.Està aplanat. Apareixen cadàvers
pertotarreu: perl'horta, pel camí de Trànsits i altres camins, pel Vedat, pelSaler, per Espioca,
Ca
Un horrori
—m —

Lluís Zalbidea diu que anaren pel seu company Antelo, tatxat de monàrquic,i se
l'emportaren, que-s obrers de la Campsa qui són de la CNT, en vista dela intenció, saltoren
al camió dels fusilers (ja no són escopeters)i obligaren a portar-lo al Govern Civil, que all
lograren quel posaren pres a bord del vaixell Mar Cantúbrico, que està al port, on diu que

es troben també Samper,Éé expresident de ministres, lerrouxiste malalt greu, moribund-,

Martínez Sala,9 blasquiste, Sigfrido Blasco,'$ etca. Que sarcasmelEls revolucionaris de fa
algunsanys, els quiincitaren a la crema de convents en maig de 19311 Per més quel'IEnria).
Malboysson, principal culpable, encara crec quel'he vist, molt tranquil —és un dir— a l'Arxiu
Municipal, on està enxufat sense fer-ne un brot.

A Zalbideael detingueren, pera identificar-lo, en tornara casa perla nit, unespatrulles,

i a pesar dels documents,el feren parlari li digueren que precisava un passe delsindicat.
3

s

Al dia seguent els heu va dir als obrers i aquests, després de deliberar, el portaren a
sindicat,li feren un salvoconductead elli a altre enginyer de la Campsa,i els digueren que
quedaven controlats d'ara en avantpels obrers.
i

i

— nN—

Vicent Bueso, germà de Víctor, ha visitat Carles Doménec, de Metxa,a la Clínica on es
troba. Li ha referit la seua tragèdia. Els portaren a parei fill a un conventdelcarrer de
Molvedrei els tancaren en una celda en companyia d'altres dos,i allí els tingueren totala
nit diguent-los que-ls anaven a matar. A les cinc del matíels tragueren ad ells dos i un altreP
jove d'unsdíhuit anys, deixantal quart a la celHa.
1
Els passejaren perValència i després prengueren el camí de Madrit,i en arribara la torre
d'Espioca giraren els cotxes posant-los cara València. Anaven cinc sis. Els digueren que
abaixareni que fogiren,i ell va arrancara córrer. Untir li va passar el muscle esqueri deixà
caure: braç on portava la xaqueta, queli va caure,i continuà corrent: els de darrere corrien.
també tiranttrets, quatre dels qualsli passaren el braç dret,i continuà corrent.Es va girari
li va atényer un tretalfront i va Caure.
I
Va sentir com parlaven, com dien detirar-loseltir de gràcia, com movien els cotxes, com
passareni ell aguantantla dolori la respiració a pesar de la fadiga del córrer, fins que es va

sentir assolesi es va alçar, a pesardelssis trets, u d'ells al cap, anant cap al caseriu d'Espioca,

a temps que passà un cotxe de escopetersi el pujaren i portaren en Picacent.
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i

Ricardo Samper Ibàniez (València, 1881-Suissa, 1938). Polític. Diputat en Corts i president del Consell

de Ministres (1934). A l'agost de 1936, desprésd'haver estat presoner, va ser autoritzat pel Govern pera anar
i

a Suissa.

16/

Pascual Martínez Sala, empresari valencià, militant del PURA i diputat a Madrid el 1933.

168 Sigfrido Blasco-lbànez Blasco (València, 1902-1982). Periodista i polític. Fill menor de Vicent desco
Ibàfiez.
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U dels que anaven diu als altres queli pegareneltir de gràcia, que era feixiste i am aquest
consolel portaren.
A Picacentli feren la primera cura i en un altre camió de punyetersel portaren a l'Hospital
de València, i com que hi han tantestrinxeresi en cadascuna hi ha que parar, donar santi

senya i mostrar documents, en veure-lo repetien la cansoneta.
—HomelAbaixeu-lo i pegueu-li el tir de gràcia.

Perfi va arribar en l'hospital, on l'ostatjaren i oia com els milicians armats anaven amunt

i avall perallí i dones que-ls dien que arremataren.
On està la feminitati la ternura de les dones2 Sembla mentira que açò siga consentit
per la Creu Roja: les infermeresi els metges en còmplice covardia.
— o —

Ens han dit que un regiment anava am banderaroja i cridant: eViva Rússialv Ací no: deu
éssera les línies de foc.

Els eixèrcits combatixen perlo vistals crits de eVixca Rússiabi eVixca Espanyal Això vol
dir dictadura marxista o feixista peral futuri anarquia peral present.
Dimecres, 5 d'agost de 1936
— a —

Plou copiosament durant una estona.
Un xicon passa venentEl Mercantil i diu que Saragossa ha caigut en poderdeles forces
leals, i no és veritat.

Un periòdic diu que pareix que ha mort el general Mola.
La portera diu que un segador que ha vengutdeles parts d'Aragó diu queallí degollen
a tots els treballadors.Si eixa notícia corre, i pega bé, no serà rar que hi haja una degollina
de patrons.

is Et
Al taller me diuen que volen botar foc a les batedores de Polinyà.
— 04 —

Són molt els guàrdies que, quan poden explaiar-se,tiren purnes contra aquesta gentola
que hui predomina. Són vejats, insultats, amenaçats, maltractats. Especialmentla Guàrdia
Civil no pot oblidar la posició adoptada pel marxismei que, en el moment que aquest
predominei tinga la seguretat queel feixisme roman vençut, és berenarà la Guàrdia Civil

sense mirar que si no haguera conservatla disciplina i adhesió al Govern, ad estes hores
potser que la rebel-lió haguera triomfat.

Quelcom paregut passa am la Policia i Guàrdia d'Assalt en gran part.

165

Fa alguns dies que no es veu Guàrdia Civil per nenguna part i es murmura que s'han
concentratals quarters, disposats a vendre cares les seues vides. Aquí tenen lesllurs famílie
i encara l'exemple del que ha passat am elsoficials militars.

Acíi allà sents de tan en tan oure punyeters que diuen que hiha que assaltarels quarters
de la Guàrdia Civil. És unafollia que-ls ha entrat, sed de desordrei sanya que va ofegant-hç

a tots.

1

Em ha contat (un)testic presencial que la Guàrdia Civil de Rocafort, davant de l'ince ni
es mossegava les mansfins a que esferen els punys xorrants sang i clamava:
—iDelante de nosotrosi iViéndolos nosotrosi
El desbordament anàrquic ha arribat a un punt inconcebible sots una capa de normalitat
quetira d'espales. Ahir i hui funcionen els cines i es veu gran gentada —nol'ordinària— er
acabar-se la funció.
Els qui exerceixen autoritat, Si són humans, Si no són monstres, deuen sentir la inmensa
responsabilitat que pesa sobreells: la sang i tantes víctimes innocents, la destrucció dels
qui encara pogueren contindre un poc l'anarquia: però hi ha inconsciència mestallada am
un sadisme que no mai haguera cregut possible.
U m'ha dit que s'ha enterat per un milicià quea la Plaça de Boustenienl'oficialitat d'ur
quarter, que s'havia escapat a la matança, tancada en un comú dosdies sense menjarni
beure,i al coronel, ja vellot, en un quartet de guardarZotal on l'atmosfera era irrespirable
i el pobre, perquè pegava patades a la porta, li tiraren una pistola. Sense dubte per a què
es matara. No sap elfinal.
J
l aixina es conten de coses per a omplir volums.

El governador(Braulio) Solsona ha dimitit per malalti se'n ha anat a Barcelonaa eixe ci
de periodista. La delegació del Govern, presidida per (Diego) Martínez Barrio, ha creat 8
una junta formada perindividus del FP, com és natural,i se'n ha anat a Alacant.

És que açò se'n valÉs que ja no estanniells segurs a València2

ial ea
He estat a visitar mon cunyat Pepe Senenti de pas he entrat a saludar Andreu Monçó
quiestava gitat i dormint, està tranquil.

Mon cunyatés a Massarrojos. Alfonsa me conta queli ha agafat un pànic horrorós. ElI
estava tranquil i seré quantraslladaren Andreu, que ésla darrera volta quel vaig veure. En
parlar am el seu germà Joan deu haure-li apegatelterror de què està posselt. Vol anar-se'na
Cap Negret,car diu queallí estarà més segur, perquè Renda,el fondiste, és del Front Populai
i home d'ascendent al poble. Com si hui hi haguera algú segur.

Alfonsa, que és malalta, molt delicada crònicament, està desesperadacar ha vingut de

Montanejoscercantla tranquilitat de València i s'ha trobat am aquesta tragèdia. No pot
eixir al carrer, no vol tornara eixir al carrer.Totes les persones conegudesno fan més que
contar-li noves desgraciades delsllurs parents, amics o coneguts.
Té refugiat un nebot seu a casa, fogitiu, perquè està amenaçat de mort. Un compa y
seu se'l carregarenfa uns dies pel delicte d'ésser un beato i anar a missa.Feixiste. Ad este

nebotli acusen lo mateix.

i
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La persecució a les personesreligioses o simplementcatòliques és, ad algunesparts,
horrible. Li han dit d'un fuster que tenia un banquet o dos en sa casa i anava guanyant-se

així la vida, quel'avisaren que anirien perell. En caure la vesprada, ell, la dona i una xiqueta

de sis anys, com nova sacra família, fogiren a la recerca derefugii se n'anarenal barrio León
XIII de cases baratesper a obrers catòlics que hi ha per Ruçafa, perquè tenien unsparents,i,
en arribarallí, es trobaren les turbes anàrquiques queincendiaven elbarri proletari pel mer
fet d'ésser catòlic. Fogiren d'allí perquè nos conegueren i esdirigiren cap al Grau, on tenien
un amic,i es trobaren que estaven fent barricades on els demanaven la documentació.
—Ham eixit a pegar un passeig i mos havem trobat en açò —dien.
l passaren.

Així, fins el Grau, on hi havia la trinxera grossai no's deixaren passar. Per A, un milicià es
compadí i passaren, podentarribar en casa del'amic, on es refugiaren.
Mentre,en la fusteria es presentà un grup pegantcolpsi crits. Una veinaels va dir que
no estaven.
—No, que estaran amagats —i continuaren els colps.
Un milicià que vivia defrontels va dir:

—Estracta d'un pobre treballador, bon home que no esfica en ningú.
I per fi se'n anaren.

Diu Alfonsa que ha ogut que Morella i Castelló estan pels rebels. També diu quen Alcoi
passaran coses grosses, car ha eixit d'Alacant una columna, segons carta que ha rebut

d'aquí.

— e —

Quan anarena incendiar l'església de Sent Agostí, estava encara dins elretor, a qui
tragueren apallisant-loi ja no s'ha sabut, d'ell. Potser estiga amagat.
Al canonge Donderis, germà de don Paco, el metge de Moncà, molt amic, l'agafareni

portaren a una casa lloc de Torrenton ellligaren de peusi mansen una caira i el tingueren

20 hores, diuen, aturmentant-lo per, al fi, pegar-li uns trets per darrere. Cavaren un clot i

com un gosel soterraren.

Hi ha que donar les gràcies que noll soterraren viu.
La fòbia a totlo religiós és una cosa que u no haguera cregut mai que haguera arribat
a tal extrem. Però la propagandaanticlerical d'insídies i calúmnies grolleres,llarg temps
mantinguda impunement, hainfiltrat tal odi en certa part del poble, que havia de portar
ad aquesta consequència.
Es diu que s'han trobat cadàvers de mongeslligades de peusi mans, ço que haservit
per a que-ls malfatans propalaren la notícia de monges martirisades perles altres, com si
a totes les monges mortes i no mongesno leslligaren de peus i manspera què guarden
certa composturai càpien a l'ataút. També diuen de carreronssoterranis trobats dels convents de mongesals defraresi a les esglésies. Fins s'ha dit que:n un convent que hi ha junt

al molí de Sent Isidre s'havia trobat un silló elèctric per a electrocutara les monges que no
s'humiliaven.
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les
Lluís Zalbidea diu que a Antelo se l'acusa d'haure volgutvolarels tancs de gasolinà

L'absurditat de la calúmnia salta a la vista en considerar que Antelotenia tota la seua tamblia

en el mateix local de la Campsa.

i

El meu fill Doménec diu que un amic seu, secretari de Izquierda Republicana,li ha dit

quela nit passada aparegueren setanta afussellats.

S'han carregat a un fill de Vicent Lassala'2 (no s'han contentat am el pare) i a un més

xiquet del baró de San Petrillo.
Està formant-se una columna pera anar a Madrit, que diuen constarà de deu mil hòme Ç
u a la plaça d'Emili Castellar predicava i dia que no de 10.000,sinó de cinquanta mil.
i
i
No obstant, sembla que la gent no està massa convençuda.

A hora de gitar-se,la ràdio diu que les tropes gubernamentals han obtingut un triomf
prop d'Osca, fent a l'enemic 1.500 ferits i prenint-los cinc canons, trenta ametralladoresi

altre material.

Dijous, 6 d'agost de 1936
— d—

Esta matinada havem ogutgrantiroteig. Ma muller m'ha despertat i encara he ogut

descàrregues. Ella diu que ha sentit com bombes.

Quan s'hem alçat, nengú ens ha donat de quèera. Nosaltres estàvem cregutssi seria
l'assalt als quarters de la Guàrdia Civil, però s'han vist passar un camió am ells que anaven,
al paréixer, repartint-los perel punts adients.
Es diu que u delstiroteigs ha estat per la Casa de Socors de Colón i que ha estat pera
matarals feixistesferits allí refugiats. No ho crec.
També diu la portera que unsmilicians que eixien de casa Soldevila, l'advocat —qui ha.
estat nomenat subtinyent de les milícies—, que quan s'acaben els queviures assaltaran les.
cases dels rics que:n tenen.

I

Quan anem al taller preguntem ad alguns, tots han oguttrets, mes nengú no sap pe€ :
quèeren. (Carlos) Gargallo diu que ha ogut dir que hansoltat els presos de Sent Miqueldels
Reis (presidi) i van a soltar els de delits comuns que hi han a la Presó Model.
Han conseguit, doncs, ço que volien i el Govern estudiava, per a extendrel'amnistia
de febrer als delits comuns. No obstant, se me fa molt costa a muntel creure semejant

barbaritat.

i

Estem, emperò, representantl'auca del emón delrevés. que llegien de gics(xics). Les

presons servixen per a les personesinnocents i els assessinsi incendiaris es tornen preso -

ners. També hauran de cloure al manicomiels pocs (que) no hem perdutel cap,ja quels
folls van solts pel carrer.
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Els dos fills de Vicent Lassala Miquel, Luis i Bernardo, aconseguiren mantenir la vida amb mol es

peripècies.

4
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OO
Pareix que s'intenta una novaofensiva a les esglésies per acabar ab ço que hi roman. La

muller de (Maximilià) Thous (Llorens), Ampar Navarro, propagandista marxistoide qui pareix

que era molt catòlica, diu que hi ha que encendreels formiguers per acabar rotundament.

/

Açò me heu vadir Alfonsa, de qui és encara parenta, crec que cosina.
Gargallo me diu queahir, en un mitinet d'eixosa l'airelliure, li va oure dir a u, que per
l'accentli va semblar navarro, sens dubteforaster, que ell, encara queli digueren que un
quadro valguera cinquanta milions, el cremaria pertrobar-se en l'església.
Am aquesta mentalitat de simi ja es pot explicar u ço que passa.

No basta ésserintel-ligents, cal una moral.
Aquest estat decadentdela cultura heu han portatla corrupció general de la burgesiai
la de la burocràcia —civil, eclesiàstica i militar— que han donat pàbul a les propagandes més
subversives ab elsllurs lamentables eixemples de depravació i egoisme,i especialment els
partits polítics, immorals negociants dels femers del poder.

ara Elies
El meu germà Paco mediu quèésveritat que hantret els presos de Sent Miquel, però que

és pera posar-losa la vanguàrdia de la columna ques'està organisant per a Saragossa.
Una columna monstrei irresistible.
No es reben cartes de Portugal, sols telegrames. La darrera carta d'Ernest Ibànyes, el
montador, era delvint de juliol.
Carrascosa, August, viatjant nostre, ha estat a Algemesíi diu que hi han mésde dos-cents
tancats. Li han dit que sin maten u, que s'alçarà el poble.
llusiól Covardia impotentl Encara que-ls matentots, no s'alçarà unarata. Calia que u
s'erigira en cap jugant-seel tot peltot. Callaran, com a Massarrojos i ad altresparts.
— C —

El governador (Braulio) Solsona ha tengut que dimitir, segons diuen, perquè li havien

fet buit, considerant-lo segurament poc adicte.
Abansd'esta guerra civil, ja-n alguns mitins,la gent extremista l'acusava defeixiste, se-

guramentperquè nos havia deixat cremar els conventsi les esglésies.
U no acaba de creure possible tanta vesània conscient —valga la frase— en aquests republicans d'esquerra, que no veren que portaven aquestestat caòtic en formar el FP i té
piadosament que concloure que estracta d'un casd'inconciènciai d'inèpcia política que
formarà època en la història.
Bé dia qui digué quel poble era molt superiorals seus capsdirigents.

Das
Mon germà m'hadit quel'altre dia varen detindre a Barber, l'empresaridelteatre d'Eslava,
per equivocació, puix que cercavenal propietaride l'edifici. Ell va dir que no sabia per què
pogueren dentindre"l, car tota la vida havia estat autonomiste —blasquista—, encara que
podien informar-se del governador, del qui era amic.
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Es buscaren persones que abonarenperell i, finalment,el soltaren: però no sensedirque no se li tornara a ocurrir dir que era autonomiste ni amic del governador.
Autonomistes es diuen els del Partit Unión Republicana Autonomista, que vafu
Vicent Blasco Ibànyeç, pel que també es diuen eblasquistes2. Aquestpartit es féu a
d'altres anteriors, republicans.
Prenguégran volada per la propaganda demagògicai anticlerical del Blasco, pe
rosaris, procesonsi peregrinacions, desenvolupant en un poble com el valencià —se
religiósi respectuós, però infestat sempre de forasters malcontents i afanososde riquesesuna fòbia ineducada que ha portat a consequències tan desastroses com la crema de ma
del 31 i les actuals.
També me diu (Augustl Carrascosa que a Sueca han caigut cinc talegues vengant t
assassinat de fa algun temps, i que al Perelló van cercant (Joan) Calot —altre blasquiste-,expr
sident de la gestora provincial, i també a mon cosí Pepe Serrano,P el músic, perfeixiste.
— P—

En passar pelcarrer d'Oriola, on és el quarter general de la CNT o u dels quarters d
diuen que han tancatels presostrets de Sent MiqueldelReis, hi ha enorme gentada es

pecialment de donesi bultsi sistelles arrimadesa la paret del que fon convent.Y' Deuel

ésser familiars i curiosos.
A la porta d'una casa de veinat es veu una dona desesperada, am llant desgarrat, qui
es dirigeix a un jovenot d'una manera enfollida:

—És mentiral
I no entenc més sinó quel'altre li parla del seu fill com si acusara o explicara.
No crec prudent parar-me, però, perl'actitud, per lo escoltat i per les vàries dones qui
rodejenels interlocutors, entre serioses, compunyidesi indiferents, me sembla que es deu:

tractar que elfill de la dona és un perseguit, pres o taleca.

1

sa P
He vist auts amb Guàrdia Civil, com els demésauts de milicians, ço quevoldir que aix

dels assaltsals llurs quarters és una falòria. /Haurà influit am eixa, al paréixer, pacificació,é
coronel-governadorcivil2
Passa un autple de milicians, li diu a una dona, al paréixer sa muller:
—Són toreros.
Jo no:n conec nengú.

Malesllengúes diuen queels toreros enrolats en el FP són els fracassats. Els d'èxit són
feixistes. Quelcom d'això hi haurà, car corre la notícia que han afusellata (Vicente) Barrera,
(Domingo) Ortegai altres més.
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José Serrano Simeón (Sueca, 1873-Madrid, 1942). Músic i compositor.
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Esrefereix al convent de les Saleses, que va ser enderrocatalguns anys després de la Guerra

traslladada la comunitat a un construit de nou a Godella.
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També diu que han matat, a Madrit, al guardameta Ricard Zamora.'P
Pels carrers la gent deambula com sires passara, no hi ha mésdiferència que en temps
Ordinari te veus capells de dona i home, mantellines, auts particulars, hòmens elegants... i
dra nj capells ni mantellines i la major part en cos de camisa: les xaquetes són les menys,i
Menys encara les corbates,i els auts són tots requisats am ròtulsdiferents.
Si el món haguera de continuar així, les despeses en indumentària serien les mínimes,
lles indústries suntuàries podien pensar en anar plegant.
— g —

A l'Ajuntament vanrecollint pintures, escultures i altres objectes d'art. He vist el sent

Antoni de Pàdua, que estava en Sant Sebastià —església—, de Joanes,al qui tanta devoció

SS té, tot ple de pedrades: una ne té en la cara i especialment de mig quadro cap avall.

Estant aquí, arriben uns milicians portant una panera am càlcers, incensers, patenesi

altres objectesreligiosos d'or i plata, amb un inventari duplicat que examinen. Es reunim a
SXaminar-ho. Enric Malboysson també s'acosta a mirar:
—En la Guerra Carlista, els carlistes no tornaven res d'això —diu.

I nengú li responnifa cas.

Aquest Malboysson és un blasquiste enxufata l'Arxiu Municipal que en sa vida n'ha fet

Un brot ací. Abans devindre la República ja no fea més que dançar d'un lloc a un altre, i en
Vindre, ni s'acostà mentre manaren els seus. Fon a l'adveniment del Front Popular que va
tornar a omplir-ne ellloc buit, ocupant una escrivania quealtre ocuparia millor, continuant
Sense fer-ne un brot. Aquestés el qui va escriure un famósarticle excitant a la crema de
COnvents en maig del 31 que noli pot perdonar maila cultura valenciana per ésser u dels

Còmplices del'estat actual.

He preguntat per la Maedéu dels Desamparats i Aguilar m'ha dit que no sap res més
Que-n el primer moment portaren unes imatges que tancaren al saló de dalt guardantla
clau baix l'arxiver major, qui no deixa pujar a nengú.
S'ha donat ordre de que no porten mésimatgesperporqueles turbes iconoclastes no
heu vegen i peguenfoca l'Arxiu Municipal.
.
El desbordament d'una minoria sobre la majoria ha arribat a un punt inconcebible Lo

rar és que particularment es condenaren els desmans, però nengú protesta ostensiblement

i tots són còmplices: uns per vera complicitat hipòcrita, altres per una covardia o desviació
Moral que assusta.
Veus com assombrades les personescultes.
da El
Esta nit passada ha haguttiroteig per moltes parts, pels quals diuen que han hagut 12
talegues. Especialmentel tiroteig ha estat mésintens a la plaça de Castelar.
172

Estracta dels toreros Vicente Barrera Cambra(València, 1908-1956) i Domingo López Ortega (Borox,

Toledo, 1906-Madrid, 1988), i del porterde futboli jugadordel Real Madrid l'any 1936, Ricard Zamorai Martínez
(Barcelona, 1901-1978). Com podem comprovar, cap d'ells va ser assassinat el 1936.
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Diuen queací, per Ruçafa, han detingut un sargent que am duespistolesfeafoc. Par Qi
ésser que s'havia tornat boig.L'Hospital Militar diuen que està ple de guàrdies militars fo 4

encara que s'exagera, no ho dubte deltot. Són moments horribles per a d'aquests defensà

de l'ordre i de la pàtria, dubtar sobre on estarà el compliment del deure.
i
Jo entenc quel'actitut d'aquest comandant general,Martínez Monge, no ha estat à

ni noble al consentir que el populaig fera el que hafet als quarters. Devia haverestatell

qui devia haure aclarit la incògnita:si realment estava de part del Govern i pensava suble-

var-se. Així, ha deshonratl'eixèrcit que tenia obligació de guardar, consentint l'escarni iH:

malvestat.
Segonspareix hi ha paqueig'" perles nits, i en part és degutad aixòeltiroteig.
— I —

Mediu Tonica (María Antonia Senent Ibàfiez), ma muller, que son germà Pepe haestat

a casa nostra i té una por que no pot més, perlo queli hadit queli prepare unllit pe què
vol vindre-se'n a dormirací. Pelvist, té un poc de mania persecutòria.Així n'hi han molts.

Hem anat a sa casa per animar-lo i no estava. Ens ha rebut una xicona qui deu ésser

parenta d'Alfonsa. A lo millor està amagati ha dit que no està pera nengú.
Pertotel carrer de Xàtivai Plaça de Boushi ha una animació extraordinària

de milicians.

que deuen vindrea allistar-se en la famosa columna dels deu mil. Hi han molts que porten

gorrets mig blanc i mig negre, de fronta tòs. Deuen pertànyerad eixe partitsindicaliste
eixit de la CNT, disconforme am la FAI, és a dir quehi a una CNT-FAl-sindicalista.Els primers
són els anarcosindicalistes,i els segons, CNT oposició.

Pel Grau, segon Lluís (Zalbideal, corren els segúents bulos: que Catal
unya s'ha declarat

independent, que Navarra té en peu de guerra 60.000 hòmens, que Mola disposa de 8 regiments d'artilleria grossa, que al Grau hi han deu hidros que van a bombardejar Mallo ca
i Terol, ell els ha vist.
Diu que s'han carregat un operari de Campsa ab el quitenien algun ressentimentel.
sindicat per questionsanteriors. Pareix quela víctima se hu recelava i fogí am
la família a.
Xàtiva,allí el trobareni l'han portat.
A les tres diu quese l'han emportatalSaleri a les quatrei mitja tornavael cotxe sense

ell.

I

l'abundància i frequència de crims d'aquesta mena acaba per embotar els sentiments.
Fins les donesja no fan els extrems dels primers diesni els causa el terror pànic que pareixia
.
pròxim la follia, hui s'ou ja resignadament, com dia Alfonsa a sa mare ancianal'altre dia:J
—No som milicians de Crist2 Pues a sufrir perEll,
ll'ancianeta, entre porugai ressignada, li contestava:
—Morir, bé, però, i els torments que donen2
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—Paco:tiradorsolitari, d'on paqueo. Paqueig seria una adaptació al valencià. L'origen de paco

de etiradorsolitaris està en la Guerra del Marroc, però l'etimologia és discutida.
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en el sentit:

dl
Unsdies en altres n'arrepleguen unsvint, diu un sanitari qui pressumeix d'enterat, però a

mi m'han dit per molt cert que ahir, sols de València a Naçaret, per aquells indrets propers, ad

esta part on vixc, se'n trobaren catorzei els que sotarren en altres térmens: Torrent, Picacent,

etca. No ésfàcil saber, ni tal volta es puga saber mai.

Quantes famílies ploraran un ésser desaparegut que no mai podran sabre cert com va
morir ni encarsi viul Eixe dubte anguniós que perdura en una vida aturmentada perl'ab-

sència d'un membre perdutenel caos d'aquestos luctuosos dies d'anarquia.

Lo que assombra mésésla quantitat de gent inconscient(perfer-li un favor) que troba
açò com un mal necessari.
D'una pobra vídua m'han dit que tenia dues vaquesdellet am les què vivia, queseli

les emportarenpera sacrificar-les les milícies. Estaria, per lo vist, tatxada de beata o feixista,

Car, ací davanti altres bandes, hi han vaques —que,percert, quan es posen a bramar no-ns
deixen viure-—,i no els passa res.

Le
A poquetanit ensavisa el senyorCantó, enginyer milicià qui té així mateix quatre fills
milicians, que tanquem bébalconsi portes i pugem persianes, Car és probable que aquesta
nit hi haga tiroteig per ací, car hi han pacos.
Per acabar-ho d'arreglar, la ràdio queté lIgnasil Soldevila, que la té sempre a plena veu
per a quètotel veinatl'ascolte bé, comunica notícies de Madrit, ordenant a Madrit que a
les deu apaguentotesles llums i que els auts vagensols els de servei indispensablei ab
llum de ciutat, pertal d'esquivar blanc punts de direcció a l'aviació enemigai, a continuació,

comencenels comunistes i altres marxistes de Madrit a fer eixes alocucions espelusnants
tan a propòsit peral sistema nerviós. D'aquesta acabentots am el ball de San Vítol.
I, per a méstranquilitat, el meufill Doménectarda aquesta nit més de lo regulari, quan
ve, ens diu que prop de casala seua núvia ha estat detinguda tota una família per denúncia

dela criada que-s servia.

És induptable que la major part de coses que passen és deguta l'epidèmia de covardia
colectiva que patim, no solamentels tatxats de dreta,sinó molts dels enrolats o adictes
al FP: la presència d'ànim en totesles circumstàncies, i en aquestes més, salva de passos
difícils i esquiva molts sossoits desagradables. L'eixemple l'ha donatla portera de casa dels

Noguera, que viu en aquestcarrer.Es presentaren uns,al paréixer milicians, volent registrar

la casa, i la portera es va oposar si no venien guàrdies ambells, i tan enèrgica queels altres
se'n anareni tornaren am la policia. Ara bé, això passa quan els milicians no sónpistolers
atracadors.
Divendres, 7 d'agost de 1936
— a —

San Gayetà. Hui complix quaranta tres anys la meua muller: Toneta-Gaetana.
No havem ogutresen totala nit, ni sembla haure passatres.
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La ciutat apareix tranquilai tot va normalizant-se, quedantla tragèdia relegada a la nit
s

i, en part, ignorada perla major part.

Llegintels periòdics es veu que les columnes guvernamentals van pertot arreu de trjoní

en trionf.

A

(Indaleciol Prieto ha publicat un article en Informaciones de Madrit en el qual ve a d

queel triomffinal és del Govern perquè els diners estan en el seu poder, i els capitalistes

espanyols, encara que volgueren afermarla rebel-lió, no poden dispondre de diners, en gra
part inmovilisats en terresi casesi indústriesi accions.
Noli manca la raó.

El Mercantil diu que a les afores de Ripoll ha aparegut assassinat Anguera de Sojo

català, president que fon de l'Audiència de Barcelona, governador civil de la seu provínci:

ministre de la República, de la CEDA i u dels hòmens mésil-lustres de la Catalunya
contemporània. 1
4
Tot siga per a bé del proletariatl

Martínez Barrio, ha estat nomenada una Comisión Ejecutiva Popular que obra Com ur

ministeri 0 govern cantonal.

La composen:perEV (Esquerra Valenciana), Josep Benedito (han suprimit el don): pe

UGT, D. Pérez Carretero, per CNT, Josep Pros, (pell Partit Socialista, Joan Tejón, perIR, Josep:

Guillemot: pel PC, Josep A. Uribes, pelPartit Valencianiste d'Esquerra, Francesc Bosch Mor

(doctor en Medicina i dentiste,l'únic d'ells que conec): (pel) Partit Sindicaliste, José) Sànchez

Requena: per Unió General de Treballadors (dos2), Vicent Romero, per URN, Antoni Sànchez
per CNT (dos també), Joan Lopez, per POUM,Sixte Rabinat.

1

Estan, perlo vist, tots els partis que formen el FP de València,tenint dos representants
la UGT i dos la CNT.
— Ç( —

Resulta que els presos de Sant Miqueldels Reis van solts pel carrer, demananttaba

roba i almoina. U d'ells, diuen que va donantals xiquets caramels i aguiletes. Això m'ha

Àngel(Albalat Aparicioli altre personal que hu ha vist.

Biguer, de la dreta, montador dela casa IMAD,el taller, qui viu a un barri de casesbara es

al camíde Trànsits, junt als Salesians, me diu que l'edifici vell està ocupatpel r. Feit

als qui detenen,allí els martiriseni allí, al paréixer, és on portaren a Carlesii son pare.
Mediu que un xicot que halogratfer alguna averiguacióli ha contat que, de quan en.
quan, proven les ametralladores am els presos que solten i que tenen a un hom molt gros,
,

tapat de diners, al qui punxen de tan en tan.

174

José Oriol Anguera de Sojo (Barcelona 1879-1956). Advocati polític. Va ser ministre en el Govern
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Més endavantes va sumar a aquest Comité un representantde la FAI, José Nadal.

d'Alejandro Lerroux entre els anys 1934 i 1935.
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Ed

També ha ogut dir que s'han carregat a Monmeneu,£ expresident de Lo Rat Penati

exconcejal de la dreta, i que busquena vàrios del carrer de Molvedre.A Vallbona, l'olier, molt
de dreta,li assaltaren la casai li heu destroiren i robarentot.

Diu que han tancata totsels salesians a la Presó Modeli que sap que n'han matat dos.

Un dia ne tragueren tresi en mataren u, qui era rectoro directori, en passar pel femer que
l'Ajuntamentté prop de Benicalap, al Camíde Trànsitsel tiraren, tornant els altres dos. Altre dia
ne tragueren tres mesi ne matarenaltre, qui era el qui portava els comptes, tornant també

els altres dos. Ell diu que sap molt cert ques'han carregatad eixos dossalesians, però a mi
se me fa molt costa amuntcreure que puguen traure'l de la Presó Modeltan impunement.
Encara que això me heu han dit de Madrit i de Barcelona. A Madrit diuenel paseito, menys

en cap a mi que puguen tornar-ne cap perquè un dia servixquen de testimonis, a menys

que aquesta gentconfien en la seua impunitat absoluta ja per a sempre.
dr

(Tomàs) Alepuz (Linares), de la UGT, me diu quetota la culpa la tenen les dretes, perquè
quan manarenno saberen donar pa treball i haveren evitat que tant la UGT com la CNT
prengueren tan gran volada. El testimoni és de major excepciói eixe és el sentir dels
treballadors més sensats. Ludovico (Bueso Roig), de la CNT anarquisant, extremiste exaltat,
me diu que hi ha que acabar ab totsels privilegis, que dónallàstima veure com van en
bonosels treballadorsi les dones d'ells, mentre que altres van a comprar ab dinersi hi ha
que acabar am ells perquètots sónfeixistes. Tots ab bonosi a formar enles coles, o tots en
diners. Deuen assaltar-se les cases delsrics, qui tenendetot. Jo li responc, després d'intentar
inútilment convèncer-lo d'alguna manera, que per ad eixe dia espere que:m donen una
pistola per anar abells a l'assalt, que a casa també tindrem gana. Í s'acabaen risa.
En rises que és possible que acaben en plors, perquè gent exaltada i obcecada, com
aquest Ludovico, és la que ara dominales masses, o millordit, certa part dels fondossocials
que s'han armat.
Vivim en un mestall defollia i presidital, que espanta l'ànim mésesforçat.
— e —

En passarpel carrer d'Oriola veig un camió carregat de cardenals. Es diu cardenal un pa
llarg d'uns cinquanta centímetres i de secció oval que acaba en puntes arredonides.
Com la part de les Salesesfa sol, hi ha unallarga filera de cistelles i saquets que-m
paregueren ahir queserien dels presos, però hui me fixe que la cua està a la part de l'ombra,
que ésal Calvari. Aquí hi han hòmens, donesi xiquets esperantel repartiment que fan les
milícies de la CNT que són aquí, a les Saleses.
A la pujada del pontdels Serranshi ha unallarga cua de personal de totes edatsi sexes,
a la porta del quiosc de fusta del Retén Municipal, aguantant un sol de Maria Santíssima.
iSilenci, que no senquenla FAI ni el PC ço de Maria Santíssimat
La Inquisicióni Chitóni
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Va viure fins al 14 de juny de 1941, data en què morí de malaltia.
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Passe per Sent Bertomeu i en passar m'entretinc en mirar detalls de les runes. A la part
delcarrer de Calatrava veig papersperterrai n'agafe u. És una àpoca delsegle xvif. Van:
carrer volant. Arrepleguetotes les que hi havia. Per una porteta note que hi ha un xic on
dins i molt de paperam. Com ell i varis s'han posat a mirar-me, me'n vaig. Promet tornar-t

persi puc salvar quelcom més. No n'hi ha nengú armat. Sembla miracle vegent com estè
l'església.

ds Teva
Quan rebérem la notícia de la mort de (José) Calvo Sotelo i de les seues circumstàncies
s'horrorisàrem. Quanlluny estàvem de que eixa classe de matança es portaria a cap enta

gran escala i de vegades am major refinamenti crueltatl El turment l'assessinatelevats
sistema polític

$

Víctor (Buesol em conta que un aparellador amic seu queli diuen Cabo li ha contat que
fon tret de casa per aquesta mena de polítics, quel tingueren vàries hores tancat diguenl
É
quel'anaven a matar. El traguereni se l'emportaren darrere del cementerii el posaren sc b
la tàpia per a matar-lo. Li digueren si volia que li taparen els ulls o no.
i

—lo que vullc és quem mateu prompte —vadir desesperat.
Li apuntaren i després d'un rato d'aquesta anguniosa situació li digueren que se'n

anara.

A una obra que dirigeix ha arribat este matí i ha vist que estaven parats:
—Què passa2 —preguntà.
—Quehan vengutunsdela FAIi ens hanfet parar, perquè diu que havien d'anara rebre — h
un barco i que no fóra menester repetir l'ordre.
IEl delegat de l'obra anàalsindicati allí li digueren que tornaren altreball, i que si tornaven
els de la FAI els detingueren, encara que fóra necessari matar-los.
Ell mateix li va contar que està asquejat d'aquesta ona de criminalitat. Anantal Sal
en un aut dels requisats, am la dona i una cunyada, a veure un camp de melons(els aut
requisats serveixen a menut per a menesters tan importants com aquests, mentre els demé

tenim que anara pata), i en arribar a un punt del camí, els va creuar un aut de pistolers c
tota marxa que esdirigia cap a València i una dona plorant que-ls dia:

—Eixos són, eixos sónels criminals.

i
1

Hi havien dos cadàvers de monges. La dona que cridava dia que no es podia viure, qu Je

perallí tots els dies passaven coses d'estes.

—Siels haguera pogutpillar, els mate a tots —li digué el dit delegata Víctor.
Eixa mateixa donali va dir que allí prop havien matat a-n Vicent Lassala.
També m'ha dit Víctor que-ls arquitectes pertanyentsal Front Popular —Roso, Car es.

altres— han tengut que fer incautació del Col-legi d'Arquitectes per temor que anaren es

milícies i se'n apoderen, com han fet al Collegi d'Agents Comercials i altresllocs.

es

(Ricard) Roso, comuniste, està am l'ànima en un fil perquè un germà queté,capità, li ha.

dit a Víctor que totes aquestes morts misterioses estan controlades pel Govern Civil, que
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I
després, en guanyarIR i els demés republicans, tindran que deixar pas als marxistes i que

aquests exterminaran a la FAIi la CNT.

Jo crec queels cultes no pinten res en aquesta ocasió: els deixen rònegament donar-se

pot, lluir la pistola i el braçalet roig que solen portari els d'acció fan la seua, açò és una ona

de plebeisme criminal amb refinament sàdic on els hòmens veramentintel-ectualsi cultes
estorben,i els sentimentals encara més.

Mentre no es trobe una manera política d'esquivar les bandositats, aquestsfets vandàlics

es repetiran enla història dels pobles de temps en temps, d'una manerafatal.
—— g —

El concerge delRat Penat vea visitar-me i me conta que, perara,el Rat Penats'ha salvat,
però quenolesté totes. Allí van imprudents, com Verger'"i altres, a sostindre conversacions
faccioses que-s poden costar car.
Jo li aconselle que vaja al presidenti li diga que visite a l'alcalde Cano Coloma,Puig
Espert altres socis del FP, i que facen una junta d'incautació, car si no, podien fer com en
altres partsi incautar-se les milícies.
Mediu que a D. Desiderio Criado han anat vàries vegadesa registrar-lo i que elseu fill
el té pres.
També me diu que, segonselllur porter, D. Vicent Lassala i elfill, aquests estan en la
Presó Model. Mésval així.
eh
Anem Víctor (Buesoli jo a veure mon cunyat Senenti ens diuen que no hi és. Passem
a Acció d'Art per veure (Adolf) Pizqueta i també no hi és. Abans de tornar-nos-en a casa
passem pelcarrer de Calatrava persi arrepleguem algun altre document. N'arrepleguem

tres 0 quatre. Uns xicons,sis o set, s'acosten i me pregunten pera què serveixallò. Intente

explicar-los-heu:
—Volunllibre: —mediu el mateix,i jo, creent quelté a sa casa,li responc quesi: però
enseguidaesdirigeix cap a un balconetreixat que pertany seguramenta l'abadia del'es-

glésia i diu dirigint-se als qui son endins:
—ChelTira un llibrel
lu trau un braç i un llibre.

Llavors tracte de disuadir-los diguent-los queallò deu anar a la Universitat o a l'Arxiu,
però no-ls veig molt convençuts. U me diu que van traentllibres i papers d'aquí i portantlos al riu per botar-los foc.
Llavors notem quel Palau del Duc de Pastrana, al racó que gira cap al Portal de Valldigna,
ha estat incautat per la FUE (Federació Universitària Escolar) incorporada a les esquerres,i
es dirigim allí.
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Es refereix molt probablement a Jaume Ferrer Vercher.
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Pels balcons hi han xicons prenintla fresca. U n'hi ha al carrer, jove d'unsvint cil

menys, equipat am correatgei pistola,al quili fem observar la destroça que estan acat
de fer els xics.
—Estem farts d'ells i anem a començara colps. No se'ls podem llevar de damunt.
Els pobres xics no volen ésser menys que-ls majorsi ajuden a la salvageria.
Són culturicidesincipients.

Se'n tornem cap a Casa i ens troben a IFrancesc) Alcayde a la plaça de la Regió. Li cor
el cas de Sent Bertomeu.Ell està aplanat com tots.
—Pera què salvar res: —ens diu condolgut.
A la Universitat han omplit aules am les biblioteques dels Escolapisi altres.

—Notenim locals. No ens donen locals ni tenim auts ni personalper a poder orde

tot allò.

—Ensporten contínuamentcaps i braços de Cristsi altres imatges. Per a què: Dei

que es pergatotja. Per a què volem res ja2 —em diu am l'amargor de la desespera

Ens separem.Perla plaça de la Pilota veem als comunistes Pepe Renau,$ (Ricard)
altres. Pepe Renau, qui està gros com mai, va parlant am una xicona ja dureta. Serà con
també. Per baix de la xaquetase li veu assomar un pistolot.

No crec que puguen estar massa contentsdelallur col-laboració als actuals

culturals.

momer
i

— l—

En entraral carrer de GonçalJulian per anar a Casa, ens para un matrimoni que prom

reconeguem ésser el policia Mendoça i la muller, el qui a cremaroba ens dispara que Anc

Monçó haestat detingutahir, sobre les dotze del migdia.

Anava entre dos cap al Govern Civil (i) el va veure la cunyada en eixir de casa,

portava ulleres fumadesi en veure a la xica, dissimuladament,esllevà les ulleres perqi

ella el reconeguera.

a

El policia sospita que deu haure estat una imprudència del Monçó d'eixir de casa nt
tenint documentació i portantulleres. Precisament de qui en porten són als qui solen de
tindre millor fins que justifiquen degudamentla llur personalitat.

Mendoça diu que procurarà enterar-se, i jo igualment. Me diu que anem ab molta c

am el servei domèstic, car moltes de les fadrines tenen nuvis en les milíciesi, intencior
damento no, denuncien frequentmentels senyors.
Nosaltres tenim aquestcilici, perquè la fadrina, neboda de la portera, té el cap bolat pé

comunistes i sempre va escoltanti ficant la cullerà.

Ia

Estic patint per mon cunyat (Joan Josep) Senent que, a horesd'ara, deu estar am l'ànim

en un fil persi la detenció de l'Andreu es complica.
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h

Josep Renau Berenguer(València, 1907-Berlín, 1982). Pintor, cartellista i polític valencià. Milita atde

Partit Comunista d'Espanyai director generalde Belles Arts durantla Guerra Civil.
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Ens diuen que han hagut vent-i-quatre mortspelSaler i Naçaret, entre ells un Trenor, el

conte de la Vallesa de Mandor, la marquesa de FuenteelSoli què séjo.
Entre unes cosesi altres estic desfet i am el sistema nerviósdestroçat,i apenes sope me
gite a veure si puc calmar-me un poc descançant. Estic, sense fer res, com si m'hagueren
pegat una palissa.
Dissabte, 8 d'agost de 1936
—— a —

Apenes he dormit aquesta nit. Me desdijune i me'n vaig a casa Pepe Senent.
Ell i la dona estan desdijunant. Alfonsa està fora d'ella. Han mort a en Vicent Noguera,

metge. Desaparegué de sa casai el policia Sesenya —qui va estar aquí pelsoterrar d'un

company, pare de la muller del germà-va estar cercant-lo sense poder-lotrobar,i ahir pel
matí anà al dipòsit de cadàverson li varen dir am la majorfrescura:
—lLos de hoy no han llegado todavia.

Tambés'han carregat un talTorres, president de la Guardia Amarilla de Gil Robles. Anaren
a Sa Casa a detindrell i dues xiquetesde huit i deu anys quetenia seli abraçaven fins ques
esbirros digueren:
—Ja tarda massa.
I rempuixarenles xiquetesi se l'emportaren per a no tornar més.
En casa hi ha un vellet quité un fill amagatper por queli'l maten, car era company de
Torres.
De sobte, la mare d'Alfonsa entra balbucient, sense poderdir lo que vol, trabant-se-li
la llengua.

—Diga pronte què vol —diu Alfonsa descomposta.
—Que s'han emportat un capellà delpis de baix i van a registrar tota la casa.
Alfonsa pert d'esment que és una miliciana de Crist i crida i gesticula.
—Noparlesaixíl Calma'tl Parla a veu baixetal
La Inquisicióni Chitóni
Hi ha quellevar i amagar o trencar tots els sants de devoció. El meu cunyat no sap què
fer d'alguna imagineriai pinturesreligioses d'art. Li dic que no ho toque d'on està.Rosari,
estampes, medalles.., per via de precaució i perquè és empleatdel'Estat.
Me diu queldijous perla-vesprà va pujara casa l'estatgera d'on era Andreui li va dir:

—Eixe xic se'n ha anat este matí i no ha venguta dinar.
—Ja vindrà —li ha dit Pepe.
I no sap més.
Quedem en que jo pagaré les despeses que hajafet.
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Eariliceei
M'han dit que l'expedició per la nova conquesta de Mallorques està composa
1.200 individus d'Estat Català'"P que han vingut en València per a embarcar. Diu
sab
negarena vindresi no-ls donaven carta blanca,és a dir, llicencia de bandidatge. No
si va algun cap disposat de fer un nou repartiment. El diari diu que ja han pres Formentt
i que és imminentla caiguda d'Eivissa.
—(—

Al taller me diu mon germà quela cosa es presenta cada dia mésdifícil. Per acab

ho d'arreglar,l'extremiste de Ludovico ha dit que es deu pagarels sis jornals,i si no,

tanquem. Eixe home em fa a posar en una situació més greu encara de lo quela tenim.

personales conformavaen treballar-nesis i cobrarla mitat, i encara així no podria durar m

com no rebérem diners de Portugal. I d'aquí no rebem fa dies nenguna notícia d'Ernest
i
pesar d'haure-li telegrafiat. Què passarà2
En vindrealtaller passe per Sent Bertomeu.Veig endins uns xicons.
—Què feu2
—Arreplegue uns documents.

—Volllibres: —me pregunta u—. Entrei vorà.

É

Entre cap a dins. Tot està destroçati ple de papers com una alfombra,solts. Arr na
oberts, canelobresi altres coses perterra, tascabassos,llibres de comptes... No vull puj
mn
d'alt, on està la biblioteca i, tal volta,l'arxiu.
Arreplegue més papers. Soptadament m'incorporei veig molta gent mirant-me cu iOS
Me'n vaig.
i
—l se hu emporta —diu un xicon.
Si se li ocorrira dir que sóc un feixiste, estava perdut.

I

M'han contatper dos conductes diferents, que coincideixen, que fa uns dies, u queveni

d'un poble trobà un amic ací, qui per broma, segons diuen, el va saludaraixí:
—Hola,feixistel

l uns milicians que l'oien li pegaren unstirs al pobre foraster am l'espant de l'imprud af
culpable.
És la paraula mortal: feixiste, i tenen perill de paréixerfeixistes tots els qui no són del.
i encara no crec que molts d'aquests puguenviure tranquils.

179 Partit independentista català fundat,entre altres, per Francesc Macià el 1922.El 1931, amb altres parti
va fundar Esquerra Republicana de Catalunya, però al juny de 1936 Estat Català abandonà aquestgit
Durant la Guerra Civil formaren diverses columnes que participaren enelfront, entre les quals cal destat
l'expedició per a alliberar Mallorca de les tropes feixistes.
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Batiste Garcia (Alcaniz), el montador que tenim aquests dies a Sueca, ens conta algunes
atrocitats d'aquí.
No hi ha Guàrdia Civil i s'han apoderat del poble un centenar o menysd'escopeters de
lo milloret de cada casa, i tenen aterrorisada la població.
Han cremat els casinosdela Vila, de Sueca, de Baix (conservador) i encara altres. Han
crematl'església. Tancaren molts a la presó.
Fa pocsdies tragueren tot lo que hi romaniaa l'esglésiai li botaren foc. Anaren al convent

i feren lo mateix, i segons ell no han respectat ni la Maedéu de Sales, patrona de Sueca,
escultura policromada, trobadallaurant al segle xé o xvi.
Per acabar l'orgia, tragueren unspresos, entre ells a Batiste Benedito, parentde la muller
de mon cosíPere Joan Vendrell,$ molt bona persona, i uns quants guardesdelsindicat
de policia rural.
Al Benedito, en eixir de la presó que està al costat del'església, en lo que fon convent,
li pegaren una garrotà queli trencà l'húmeroi li deixà el braç penjanti el muscle, mentres
un altre, am un altra garrotada,li va obrir el cap caiguenta terra llavors. Com que no podia
posar-se dret ni sostindre's, el recolzaren sobre el campanar i aquí l'arremataren trets, i

així feren dels altres.

U dels individus assessins s'acostà a u dels guardesdel terme diguent-li:

—Ara em pagaràs lo dels melons.
Era que fea poc l'havia denunciat pertrobar-lo furtant melons.
Unadeles víctimes poguéfogir i li anaren darrera,i prop del mercat un xicotli pegà una
garrotada a les camestrencant-li les canelles, caiguent,i allí se'l feren.
La població està consternada. Els mateixos republicansde tota la vida no pinten res.
Diu que dosdel Comité, en veure que anavena ferla carniceria, es posaren davant:

—Mireu lo que aneu a fer —els diguérem—, mireu que si açò canviara, heu pagaríeu
tots.
Però els assessins, borrachos de sang,els feren apartar.
—Si no s'aparteu, vostirem a vosatros.
La collita de l'arròs perilla pedre's. No hi han diners.Els propietaris estan quedant-se

al carrer. Ja la plantada la feren en condicions desastroses. Quatre horesi mitja de jornal,

14 pessetes,i hui, que no hi ha res a fer al camp, van quadrillesi al cap del dia el Comité
passa un comptearbitrari a cadaterratinyenti li ordena que ho pague,això a banda deles

exaccionsd'altra mena.
Qui té que segar7Els miliciansForasters que vindran2 Sueca necessita deu o dotze mil
forasters segadors durant huit o deudies:si no,l'arròs escabussatesgrilla i llança a pedre.
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Es refereix molt probablement a Pedro Vendrell Gómez. En canvi, Pere Joan Serrano Biguerera cosí

de Nicolau Primitiu, qui, com hem vist abans, va morir just uns mesosabansdel'inici de la guerra. Creiem,
per tant, que es tracta d'un error de ploma de Nicolau Primitiu.
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La d'odis que han sembratpels poblesi
En tornar-se'n en València, diu que observà quen arribara les trinxeres dels pobles els
feen llevar el capell i examinar-losel cap per veuresi eren capellans,i a les donesels feen
desfer el topeti els estiraven la trena per si eren monges.
ea
Vaig en casa delpolicia Mendoçai li conte el fet de Monçó. Procurarà averiguarlo que
hi haja. Ell creu que deguéeixir a afaitar-se, perquè anava acabadet d'afaitar, i Com portaria a:
ulleres es tornaria sospitós, i en no tindre documents,el detindrien.

Diu que de la Presó Modelno creu queixca nengúpera matar-lo:allí hi ha Guàrdia Civil I
Z
i sense ordre del governadoro del Comité no eixirà nengú.
— g —

Vaig novamental Govern Civil per un salvoconducte. Mon cunyat Senent m'ha dit este I
matí, quanl'ha visitat, que acabaven de radiar que de les nou dela nit en avant no es po--—
dria anar pels carrers sense un carnetsindical o permís del Comité, que vol dir que sense. h
pertànyeral FP va a estardifícil el circular.
Hi ha unallarga cua. Un ordenança que-m coneix diu quèésinútil que:m pose a la cua, —
car a les huit tanquen.
El meu viajant (Augustl Carrascosa, que:m veu, me pregunta què vullc.Ell va a cercar. —
a Enric Vizcaino, amic nostre i parroquià, queli faça els salvoconductesd'ell i un cunyat. Li
:
done la meua cèdula persi pot traure-me'l també.
Trobe a Cebrian Ibor,S' ratpenatistei del Partit Valencianista d'Esquerra. Li parle de Lo Rat
Penat i no heu veu fàcil, una incautació pelsocis. Quedem en que parlarà am Puig Espert,
que éssoci, també Cano Colomai altres.
Li parle del meu salvoconducte (i) me preguntasi no estic afiliat al esmentatpartit. Me

vaig donar de baixa perescrit del Centre d'Actuació (Valencianista) en declarar-se d'esquerra, —
perquèjo erasols valencianista. Ell troba difícil que puga contar quejo pertanycal partit per. —
a obtindreel salvoconducte. Mésigual. Havia oblidat que-s hòmensdepartit no reconeixen
mésvirtuts queelsvicis propis. Per ad ells el valencianismeésl'excusa per a formar un partit
Que-ls importenels valencianistes2

abans

En arribar en casa me diuen que a Moncada han mortal retor, al qui diuen queli han L:
trobat unallista de noms complicats (alguna confraria) i n'han detingut a molts, entre ells ç
Agustí Pérez de Lucia, RR marit de rir
'82 cosina de la meua dona.
Es:
deixeble d'ell, ha estat per error. Vaja un lapsusi
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Lluís Cebriàn Ibor(València, 1885-1941). Escriptori erudit. Arxiver de la Diputació de València.
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Enrealitat, la dona d'Agustí era la germana major de Carolina,Pilar Gómez Ibàfiez, cosina també de —

la seua dona, María Antonia Senent Ibàfiez.

i
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Ve la donad'Enric Vizcaino un poc conturbada a tornar-me les cèdules diguent quel
marit no estava a Casai li havia dit que no sabia quan tornaria,i que ella temia que-s seus
xiquetsles trencaren. QueVizcaino, qui viu prop, diu que passarà perací.
Trobe que açò és una excusa.

ea
Em diuen que a l'Ajuntamentportaven unes imatgespera dipositar-les a l'Arxiu i que
uns quantsles feren descarregar a la porta,les regaren de gasolina i botaren foc.
Els temors que medial'altre jorn Aguilar,el del'Arxiu, s'han confirmatenpart.
Per alguna cosa s'escomença.

en ji
La portera ens diu queelvigilant delcarrer li ha dit que avise a totes les habitacions de
la finca perquèesta nit deixen balconsi finestres ambels cristals tancats, les portes de fusta
obertes de bat a bat, persianes alçades i la llum encesa.
i
A nosaltres ens causa un grostrastorn perésser la Casa cantonerai tindre deu balcons
dues finestres, no romanent interior més quel rebedor, la cuina i un quartet.
que
Comprem perilles de cinc bugies per a què gasten menys, encara que s'ha ordenat
no es paguenels primershilovvats. Això, a molts els resultarà tindre la llum de bades, però
a altres com nós no-ns tindrà compte, tal volta. També s'ha ordenat que-ls alquilers de les
habitacions de menys de 201 pessetes mensuals siguen rebaixades el cinquanta per cent,

ia nosaltres no:ns alcança per pagar-ne 215.
Ventagesd'estar ricots.
Aquesta nit anem a dormir de qualsevulla manera, perquè apenes tenim lliures alguns
ec,
departamens de casa la meuafilla casada on ens refugiem tots, menys Primi i Domén
que hi romanena la casa cantonera.

Diumenge, 9 d'agost de 1936
— a —

Diuen que no s'ha ogut més que un tiroteig allluny.
Am ma filla Empara me'n vaig a Massarrojos.
En arribar a la estació de Marjalenes s'ou un gran tiroteig,la gent s'astora, s'alça dels
seients, no sap què fer. Jo me done compte.
—No s'assusten: és un camp detir quehi ha ací prop,a les Saleses, establit per la CNT.
Acaba en aquellesrises dels que s'han descarregat del pes d'un greu perill. A sabresi
eixostirs serviran per a assassinar algunsinfeliços.
Al
Com,si és així, no s'ouencrits d'espant, desgarrats2 És que-ls emmudiràla terror2
millor no se hu senten.
De Carles, el de Metxa, conta Vicent Bueso queli va preguntar:
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—Mefaran malal llevar-me els punts2

Dr

Esreferia als punts de sutura queli hagueren defer al cap després dela trepanaciópg

a extraure-li la bala.

Unaltre dia tornà Vicenti tenien que traure-lila bala aloixada al colze:va tornar a pre

guntar-li:

—Mefaran malal traure'm la bala2

És a dir, queniels sis trets nitota l'odisea finsl'hospital i la Casa dela Salut, ni les Cures.
la trepanació va causar-li impressió, tanta era la insensibilitat a quèla terror l'havia Portat,

després temia la treta dels puntsi la de la bala del colze.
Ddidicia

A Massarrojos hi ha tranquilitat. Després del fet dels Metxes anaren per dos més: e

aquests adoptarenla posició de negar-se a eixir de casa.

—lLo que m'hàjau defer, ací, però jo no eixc de casa —va dir u.
Sembla quel Moixú i son pare mediaren i se'n tornaren.
Acusaven al Moixú d'aquestes noves detencionsi sembla que aquestva anar a der Na a
perdó a la presunta víctima que-l culpava.

U diu que va anaral Govern Civil i va veure a Blai, el de la Capellana, dies abansi va veur
com donava una llista de veins i en veure'l, li va dir el Blai:
1

—És p:a que no.ls facen res.

El Cor de Jesús que hi havia a la façana del'església, al cadamunt, l'han trencat perfi

Tampoc es veuenniels troçosdela creu, que se'ls han emportat pera fercalç. L'ori la plat:
de l'església se l'han quedat per ad ells, segons diuen.
i
Mon cunyat Joan Senent diu que:n la seua pinadeta del camí de Bétera un dia apa ué
un capellà mort, i l'altre, un jove ben vestit.

Ma cunyada Rosalea (SenentIbànez) diu que pel camí-carrerdels xalets de Rocafort

I

va a pararal cementerideldit poble s'ha vist passar un autsigilosament ambllum de capita
després, tornar-se'n encenentles llumsi de pressa,i al dia seguent apareixen morts.

Sembla que norls solen matar per aquí, car no s'ou tiroteig, ans els porten ja morts,
Parlem d'açò am una quasi indiferència com si es tractara detirar reble. Les dones encara simpresionen un poc. Dins d'unsdies, emperò,es tractarà d'aquestes coses com siels

sentiments estigueren embotats.

h.

Vicent Noguera Bonora, el millonari, senyordel xalet-castell que fon deVallvert, ja n

hi és. Diuen que en dimitir el governador(Braulio) Solsona s'apressurà a trasladar-se aun.
vaixell. També diuen quela mort (assessinat) de son cosí, metge Vicent Bonora (no Noguera)
Munyocç, ha estat per confondre'l am ell.
El pare d'Adelina (García), qui és un cap de Telègrafs, em diu que les comunicacions am.
la part insurrecta continuen, però que no saben res de res perquè cadascú procuratraure-i

delsaca l'altre lo que pot, queell es calla per no comprometre".
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Un periòdic comuniste que ha publicat hui el primer nombre, demana la formació d'un
govern eobrero i campesino.. Peraltra banda,els primatsi dirigents, per ràdio, quan parlen
per a les nacions diuen que no hi ha comunisme, que nosaltres no estem pera establir tal

govern. També achaquenals feixistes els incendisi assassinats, ells, els marxistes, són uns

infeliços incapaçosd'atacarles cosesni les persones.
La insinceritat i la calúmnia són les millors armes polítiquesdels partits i ab elles han
desmoralisat el poble i desacreditat institucions per a implantar l'anarquia en què vivim.

A bon segur que molts no creien arribar ad aquest punt. Ara tot és clamar que tornen
les armes, que nengú esdeixe registrar la casa ni detindre sense ordre del Comité o Govern
Civil, però totsels dies hi han talegues, incautacionsi atracs a excusa de registres.
Pel carrer es veuen de vegades milicians que juen tirar les pistolesa l'aire i empomarles com fa Tom Mix al cine i en les noveletes quiosqueres, i alguns es diuen Pancho Villa,
pagats de formafanfarrona de bandolers-revolucionaris. Afortunadament, açò pareix que

tendixca a disminuir, puix tots, prou unànimes, els caps que saben quelcom dela respon-

sabilitat dels moments presents, van donant orde —obertament o cautelosa— d'esquivar
el bandidatge sots capa revolucionària,i es diu que algú d'aquestspistolers aprofitosos ha
estat afusellat per ells mateixa.
Els caps es donen compte de queells seran els víctimes també d'aquesta ona criminal
si no saben dominar-la, que ho dubte.
data
La Guerra Civil està com estancada. No podem saber notícies oficials més que
gubernamentals: llegint aquestes, emperò, es veu queni uns ni altres avancen ni fan grans
progressos. Açò va pera llarg.
Un (il altre bàndol creuen vénceri els espectadors, com jo, no tenim suficients elements
de judici en el momentactual per a determinar-nos a conjecturarun final.

U continua creguentquesiles tropes antigubernamentals no logren isolar Madrit mijan-

çantaltres columnesqueles de Mola, que avancen pelsud, la situacióésllargai el resultat

final, desastrós.

(Indalecio) Prieto diu que el Govern disposa dels diners, referint-se a les reserves del
Banc d'Espanya que hasituat, per mig dels avions,a París, però això noéstot, car els demés
disposen d'elements de tècnica i de més dela mitat de les provínciesi, per lo tant, de les
llurs delegacions d'Hisenda, que així mateix són diners. A bandadels financiers que estaran compromesosen la sublevació i que, en temps, situarien capitals a l'estranger, previsió

elemental.
Si els militars perden ací, ve un comunisme desenfrenat, precedit d'una temporada
d'anarquia subsiguient a la desfeta de l'eixèrcit i demés cossos armats de ordre, quedant
aquest a mercé de les milícies indisciplinadesi pistolers incontrolatsi incontrolables.
El Govern, criminalment, ha armat les turbesad libitum. Per adell, el disfrute del poder
tenia molt mésinterés quel benestar del país. El país era ell i el benestari la felicitat del país
eren el disfrute de la caixa de les mercés gubernamentals.
185

r

l el pervindre d'unestat,

Sempre que un govern arriba a la consequència d'encarnar enel

es produirà la tirania o la guerra civil.

Ed

Mésrotuls dels auts:
OPT

SEIC — Sección Espanyola dela Internacional Comunista
CMV
due ets

eta i (Enric) Na /arro
serienles sis de la vesprada (quan) es presenten a casa (Adolf) Pizqu

cipar-me que (Maxirr
Borràs, secretari i administrador de Proa respectivament,a parti

incautatde P
ThousLlorens, Angelí Castanyer, Carles LJ. B. Carles Llamosíl i altres s'han
/
en nom delPV d'E (Partit Valencianista d'Esquerra).
die
La notícia no-m causa gran sorpresa, però sí una risa que no puc contindre. Fea

a proposar una
que pensava consultar-lossi seria procedentvisitar al governadori encar
incautació: però açò segon mepareixia ridicle i contraproduent.

Navarro Borràs me diu que, casualment, s'encontravaenelPartit

Valencianiste d'Esquerra,

dalt de casa Quadrado, quan Thousli ha dit que anavena incautar-se de Proa.

—Sabeu què aneu a fer2 —preguntà Navarro—. /No sabeu que Proa es fundà pera

servir de llaç d'unió entre totesles tendències valencianistes, dretes i esquerresi centres,Í,
i
en donar-li vosatres un caire esquerrà, Proa deixa d'existir2

No hanvalgutraons.El gran Thous, quees creu un gran home, encara estant un pigmeu:
del
d'estatura, prim, baixet, cap grossot, pèl estuferat, no hafet tota sa vida més quel paper

gosdel'hortolà:ni fentni deixantfer. Passarà a la història com altresnomscelebres: Napolió,
i

el Nano dela Venta, etca.
El dilluns anirà el Navarro ferl'inventarii l'entrega. Volien que Navarro continuara d'administrador,però ell s'ha negat perquèja no té nengunafinalitat en prendre Proa el rumbo que

li van a imprimir, tot i pensantell com a esquerrà. Però abans queresésvalencianiste..—
Me diuen queEnric Bastit,'$ l'ambiciós fracassat, s'ha apoderat de la presidència de
l'Ateneu Mercantil.
Són circumstàncies per a Ossats.

Pense queel PV d'E. estaria cabrejat en veure quetots els partits del FP s'incauta er
d'edificis, entitats, establiments,i calia fer quelcom i s'han incautat de Proa.
— g —

El forasterisme és, en mon concepte, la causa motora de totes aquestes catàstrofes que

destruixen la riquesa tradicional d'un paísi l'econòmica de vegades perun llarg futu
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Enric Bastiti Garcia (València, 7-1939). Membredel'Agrupació Valencianista Republicanai soci fundadol

de Nova Germania (1935). Durantla Guerra Civil va presidir l'Ateneu Popular de València.
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manca d'amoral país i a les seues cosesi institucions que nos diuen res a la menti a voltes,

potser, cert odi o resquemor de que superenal paísoriginari.

Me conta Víctor que-n la incautació del Collegi d'Arquitectes ha ocorregut quelcom

d'això. Se li donà la secretaria a Villapedròs, socialiste andaluç, encara que valencià d'orige,
qui va vindre ací perquè, segurament pelseu caràcter,li havien fet la vida impossible a la
població andaluça oneixercia, preferint-lo a Liern, valencià i bon secretari, perquè elpresident, Goçàlbez, valenciài valencianiste, volia un home a qui poder manejar millor.
També, Roso, català i comuniste, £' era de la junta, i un talLlorens, valencià, però dels
qui són forasters enllur pàtria.
El Villapedròs ja es va presentar l'altre dia al comptador diguent-li que li entregara 500
pessetes, queja tot era de tots, am to amenaçador,i aquests són els qui manegen la junta
incautadora que dien que no era més que una pura fórmula, però que s'estan apresurant
en donar-li ja una constitució comunista.

Aquests marxistes són sinuosos com les asserpsi aprofitats com judeus.
E'el

Ens han avisat queelsvigilants dels carrers han cessatenllurs càrrecsi queles claus de
les cases que cadascú portava han estat dipositades a l'Ajuntament.
A les donesels ha entrat pànic perquè ja creuen que van a entrara les casesels assessins
sigilosament am la complicitat de les autoritats, però els dissuadixc la idea diguent-los que

si tal fóra, hagueren dipositat les claus al Govern Civil o al Comité Eixecutiu. Seguramentla

mesura s'ha adoptat per a més seguretat i esquivar que alguna pandilla obligaraals vigilants
a Obrir portes.
Tambéens han avisat novamentqueper la nit tingamels cristals dels balconsi finestres
tancats, les portes obertesi les llums enceses, sots la multa de 50 pessetes.
— I —

En gitar-se ma muller, plora com una desconsolada, silenciosament, tracte de mitigar-li
la dolor: ésl'excitació de les circumstàncies que si duren —que duraran-, a tots ens van a
portar a mal terreny.

Els suicidis estan a l'ordre deldia: hui s'ha tirat u per un balcó de l'Audiènciai altre, su-

boficial, al pas deltren. És una desesperació.

-j-

Ens diuen que s'ha sabut per unaràdio estrangera que's antigubernamentals han esta-

blit definitiu contacte perles províncies de Badajoç i Càceres, incomunicant el Govern am
Portugal perterra, i que Franco, ab una columna, haeixit de Còrdova cap a Madrit.
Tambédiuen que u dels bucs que ha anata la expedició de Mallorca s'ha afonat. Per
compte d'anar a Mallorca, es veu que ha equivocatel rumboi se'n ha anat a pique.
184 Estracta de Ricard Roso Olivé (Tarragona, 1907-València, 1990). Arquitecte i escultor. Esva integrar
enl'Aliança d'Intellectuals Antifeixistes, i després de la guerra fou inhabilitat.
187

ulzs
La meuafilla Empara em preocupa alamon. Ha agafat gran amistat am la fadrineta, Ce
munista inconscienti incipient, imbuida per un amic de son germà,i em té am gran Cura,
car em recordala filla dela criaillera del camí de Barcelona, qui se'n anà am un pistoler per

fer vida marital am ell.

Dilluns, 10 d'agost de 1936
— a —

Pareix quehi haja tranquilitat. No es sentdir res d'aquesta nit passada. Diuen que sembla
que no es senca dir tant de matança. No obstant, altaller me diu (Carlos) Gargallo que ahir,

un significat d'IR li dia que estaven assustats, perquè al Grau havien aparegut deu
sindicalistes morts i dien queera la FAI.

Heu pose en quarentena.Elssindicalistes pertanyena l'oposició de la CNT, que no adme-

tenla influència de la FAI, però en toti això em pareix que aquesta té encara massa faena

per endavant per a començaram elssindicalistes, a menys que no vullga dominar-los per

a tots junts anar contra-ls marxistes en son dia.

Desd'ací, el meu despatxetparticulardeltaller, a l'últim (segon) pis deltaller,
al camí
de Barcelona,s'oueltiroteig del campde tir de la CNT-FAI, i encara que u, perforça, té que

acostumar-se, no pot alguns moments deixar de pensarsi estaran assassinant ad algun

innocent, per més que vullga convéncer-se que haja exageració en lo que es murmu
raa

cau d'orella, car no ésfàcil de comprovar.

EET ES

Es donencasos, en açò dels partits polítics, molts tràgics i còmicsa l'ensemps, que demostren la ignorància supina del poblei el caràcter aventurer dels quies recolzen en els

partits per a medrar.

Hi ha hui una persecució envers moltes persones que acceptaren la República i es disposaren de servir-la, però també persecució de personesque hanestat sempre republicanes,
quehan sufrit perla idea i encara que són laicsi revolucionaris, digam així, d'ascendència.
En canvi, entreels perseguidors,n'hi han d'emboscats, que sempre foren monàrquics o
encara pertanygueren a la dictadura. Carles (Llamosi), l'arquitecte, fon concejal de
la dictadura de Primo deRibera, afiliat després al valencianisme i alPartit Valencianiste d'Esquerra,

i és u dels qui s'ha incautat del Colegi d'Arquitectes i de Proa en nom delFP

Es vol mésinsinceritat i confusionisme2 /Com les persones poden pensar
en partits

d'extermini del contrari, si la història ens demostra que sempre s'apoderaven del movim
ent
trionfadorels activistesi periren tantsi tants innocents,útils a sa pàtria, el qual únic
delicte

fon el no sabre situar-se a temps o novoler ésserinsincers2
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Ací, al Calvari,'$ que és paret migera, resulta que també provenpistoles i m'han donat

un sustet.Els primers dies, com desd'ací on estic es veu un poquetdelpati, vaig veure un
gran llenç que representava,al paréixer, una puríssima. No es veu bé. Hui em fixe que està

tot elllenç trencat.Tiraran al blanc en ell2 TambéelCalvari, fet de maçoneria am figuretes
imitació, diuen, del quehi ha a Jerusalem, deu haureservit de blanc.

No han estat mes que una dotzena detrets,lo suficient per a posar-nos en guàrdia persi
provaven am nosaltres. L'altre dia hi havien uns xiconsa la finestra de lo que fon enfermeria

en granscrits i mirant on estava jo. Prudentment, desd'allavors, hetirat la cortineta dela

finestra i no lestinc totes. Per ço m'ha impresionat méselprimertret oguttan repropet.

siires
Van per ahí molts autos de la FAI que porten pintades calaveres am tíbies creuades.
També hevist per una fotografia infirmeres am una bandera quepareix tindre una calavera
damunt d'una creu. Bon consol per als malaltsi

A l'Ajuntament li he preguntata Boix, el cap del'arxiu, quèera l'incendi d'imatges que

m'havien dit i m'ha contat que portaven un camió d'objectes de Sent Andreu,entre'ls què
hi havien unes imatges d'Esteve. En arribar al pati de l'Ajuntament, com portaven un gran

marc am pintura que no cabia perla porta,l'abaixaren, entrant el camió, ço que aprofita-

ren els milicians que hi havien a la porta pera trencar-lo a culatades, i fent traure el camió
devallaren les estàtuesi objectesi els botaren foc.
Diuen Boix i Josep) Renau que-s empleats hagueren pogutevitar-ho en part,cridantal

Govern Civil, però la complicitat o la covardia féu que impunement es cremara.

La Comissió de Monuments hagué dereunir-se enseguida i acordà no admetre més

objectes mentre no hi haguera una garantia, puix que perilla el mateix Arxiu Municipal
davant les impunestropelies d'aquestes hordes punyeteres.
Per contra, hi han milicians que ajuden a l'obra meritòria de salvament de ço quehi
romandeltresorartístic. Estant parlant un milicià de la UGT dit Francesc Alepuz, qui havia
portat algunes coses, quan ja se'n anava, com recordant-se'n, es va traure un Crist de marfil

sense braços, talla magnífica, trobada entreles runesdelpalau arquebisbal:
—l'he tinguttota la nit al quarter en temor de que mela veren.
Altres eixemples com aquestos hi han prou abundosos. Però una de les plagues més
temibles desprésdels incendiaris son els xamarilers o pellers, qui mantenen una xusma de
lladrets que van furonejant.
LJosep) Renau me contael treball enorme que porten aquests dies en el salvament
d'obresi les dificultats fambl què tropecen peral complimentdela llur missió, compartida
pervaris, entre ells Pius Beltran.
Boix mediu quedalt,a l'Arxiu, tenen tancada la Maedéu dels Desamparats, que té una
part de cara socarrada, però que s'han juramentat a que nengú ho sàpia fins que passen
aquestes inseguretats.
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El Calvari encara existeix: és un convent de mongestrinitàries dedicadesa l'ensenyament.
189

Pareix que el governador ha pres mesures perquè acabe aquesta ona de persecució,

cacera de l'home, inhumanai indigna d'un poble civilisat. Diuen que totes les nits i
patrulla Guàrdia Civil per les enfores, deteninttots aquells que no van suficientmelga
Em

documentats.

mur

Tambépareix que van a donar-se llicències d'armesals partits delFPi retirar-li-les a tots

els quiles tinguen indegudament.

Per altra banda me confermen que un autfantasma s'ha carregata set o huit milicians d'unatrinxera. Me digueren que deu sindicalistes.
També me diuen que-ls que es troben al Saler sense identificar procedeixen de —
Castelló.

Mepareix rar açò. Que no siguen deValència capitali els porten d'enfora és possible:

però de tan lluny...

Conten escenes verament macabresi revoltants. La maldat humana no sembla que

poguera arribar a tant. U es convenç de que vivíem dins d'una atmosfera de criminalitat.

de la què-ls partits polítics sense consciència es valien per alllur comerç: talment com els —

polítics del segle xixí, que es valien dels bandolersi roders per a imposar elllur cacicat, —

am la diferència que aleshoresels bandolers eren mirats com a tals i despreciats, i hui
formen quadrilles legals que viuen mestallades entre nosatres i estan enquadrades en
partits polítics.

se JEN
Pinzellades:

És frequentveure auts requisats am dones dels milicians que van de compres o de

chala.

Josep) Renau es queixava que mentre ell no podia acodir a tanta labor de recolecció

d'objectesartístics, altres de la Comissió empraven els cotxes pera turisme particular.

Víctor (Bueso) me diu que un oficial del'obrali dia al seu aparellador Cabosi volia anar
de paella ab ells a Serra i de pas veuria la família. Disposava d'un magnífic aut, però no

tenien qui'l conduira fora servei.

Mentre,els senyorsdels auts tenen que anara peu.

Vicent Bueso, qui és metge, me diu que els braçalets blancs am un creu morada, que
distingia als sanitaris que no eren de la Creu Roja,ja no serveixfen). Ara els metges tenen
que conseguir una autorització d'un partit proletari, anar desprésal sindicat obrer(il després
al Govern Civil i Comité, i am aquestesautorisacions pot anar desprésal sindicat metge pel
Carnet de salvoconducte.
Molt complicat me pareix això.

Sense dubte que no és moltfàcil a les persones desents atényer un salvoconducte. Jo
no l'he pogut conseguir encara, és necessari pertanyeral FP pera tindrefacilitat.
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A Massarrojos s'han incautat de la casa de Pepe, el Rellonge, perquè diuen queés d'un
títol. Aquí viu Pepe, qui és dedreta, i alllat, una família que potsersiga d'esquerra: la Retora
j el seu marit Alegria, i els han dit:

—la casai les terres p:a vosatros.
—Moltes gràciesl Bé ho necessitem —els han respost.
Bé dia IFaust Hernàndez) Casajuana que estava prenint apunts pera vàries obres
còmiques.
M'han dit que a Cuencaelbisbe servix de cuinera les milícies, i les monges de criades

n
de les mateixes: que a un poblet, al capellàel fan agranar els carrersi a Uns rics els dedique

a maxucar pedra per als camins.

Anècdotes d'aquestes, se'n conten a millons.

Ad algunespobless'ha establit intercanvi de productes. Açò ja es solia fer en alguns

per a
d'eixos d'economia simplei primitiva, on no hi ha més movimentquasi quelcalgut

l'existència vegetativa. La diferència estriba en quellavors canviaven els senyors de les coses
i hui els comités del Front Popular amb les cosesdelsaltres.

Doménec (Gómez)ve a dir queli han dit que Ràdio Mallorca ha dit que Guadalajara ha
caigut en poder delrebels.
També s'ha corregut la nova que Eivissa havia caigut en poder dels expedicionaris
conqueridors, ço que no:m sembla difícil, car no deuen haure oferit resistència, puix que

es tracta d'una plaça oberta i no deuestar fortificada ni guarnida.
Dimarts, 11 d'agost de 1936
— a —

Havia estat uns dies tranquila ma muller i novament—sobretot des del'oberta dels
balcons i l'encesa dels llums- la té nerviosa i insomne.En totala nit no ha pogut pegar un
ull i m'ha despertat vàries vegades.
La ciutat desperta normalment, apeneses veu algun milicià pel carrer, circulen tranvies
i autòmnibusi ací pareix que no passares.Es fa la il.lusió de que la ona de criminalitat ja
s'allunya, però, de sobte, vénennotícies d'assassinatsi detencions: amics dels xics, amics
meus, coneguts, morts o desaparegutsi l'ànim, per preparat que estiga, s'encull i apoca,
especialment el de les dones.
Decidim tornar a Massarrojosla dona, els dos mésxics i jo am la fadrina Marina.

US CE:
En anaral taller trobe al bedell o macip del'Arxiu General del Regne, qual nom no recorde
i li preguntesi s'ha salvatl'arxiu episcopal i me diu que quasitot.
(Carlos) Gargallo, el delineant, diu que Ràdio Mallorca anunciava varis triomfs dels rebels,
i que Radio Madritvàries voltes anunciava un ministeri (a) Prieto, però el periòdic no diu res

d'açò, anunciantvaris triomfs gubernamentals, quela situació dels rebels és cada dia més
insosteniblei altres notícies falagueres per als gubernamentals.
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Continua la matança. Un operari de Paterna me diu que aquí, anit, en mataren u,i despús —

anit, un altre.

Planells (RafaelPlanells Planells) diu que pareix que s'ha calmat un poc —ell és de perla —

Fonteta de Sent Lluís, de Ruçafa—, que pelSaler dien que encaraahir se'n havien trobatitres —
i que un amic seu que està d'infirmera l'Hospital General de Valènciali ha dit que aquests —
dies n'han dutal dipòsit de cadàvers uns huitanta, que donaven compassió de veure en

considerar la ignomínia.

(Vicente) Riera m'ha dit —el modeliste de Burjaçot— queen vindre en eltranvia, en arribar

al punt que diuen Casa la Conilla, ha vist molta genti escopetersi dosd'ells que pujaven
es dien:
—Eixe ja ha caigut.

Per la conversació que han sostingut s'ha vingut a sabre que anit anaren a buscar un
llaurador, qui sempre ha estat considerat republicà extremat —seria blasquiste— i que es
negà a obrir diguent que tornarende dia. Este matí han tornat: no estava, però l'han buscat I
i trobat baix d'un muntó d'herbasecai allí mateix diu que l'han matat. Alguna vengança

personal.

U contava fa uns dies que uns amigots quetenia entre-ls miliciansli dien:

—Com ésel teu patrono2 Tens algun enemic: Dis-ho i es farem en ell.
Entre la gent obrerai tranquila, verament honradai treballadora, açò repugnai intran-

quilisa, i alguns me diuen, qui ens coneixen:

—AÇÒ quan s'acaba) Eixos militars, no podien pegar a fogirja i deixar-nostranquils
Lo trist del cas no és que aquestes pobrespersonestinguen una mentalitat tan pobra,
sinó que en esferes més elevades discurreixquenaixí, encara que noésrar, per quant no.
hagueraarribatla cosa al puntcatastròfic que patim, si tingueren sentit comú (tan poc comú,

verament)i foren veritables polítics, i hagueren creatal país l'atmosfera de convivència que

calia per deixar a les extremitats la menysforça possible, destructora.
—( —

En entrar en València pel pontdels Serranstorne a veurela cua,llarga, cada volta més, i
pense que segonsla teoria de Ludovico,jo sóc unfeixiste car encara dispose d'algunsdiners

per a no tindre que posar-mea la cua.

En passar per Sent Bertomeu veig una columna de fum capa l'altar. Deuen ésserels
XiCOns que van en bandes,lladrejant per endins.
Passe pel Banc dels Previsors del Pervindre perveuresi ja-m poden negociar algunes
lletretes d'aquest mesi sabre el sald de compte. Trobe a Duard Buil,'$ empleat aquí, qui em
fa el favor de veure-hu. Em queden 654'65 pts. que, de moment, no necessite.
—Jo, de vosté,les trauria —me diu Buil dissimuladament—, car no seria estranya una
intervenció de la banca.
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Eduard Buil i Navarro (València, 1898-1973).Escriptor. Redactor d'El Mercantil Valenciano.Es va exiliat

a Algèria i al Marroc en acabarla guerra. Tornà a València el 1966.
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Ell és del FP.

—Els bancs no omplin la funció social que deuen —me diu en dir-li que no tinc crèdit—.

Són negocis particulars als què noels interessa el fomentdeltreball.Al qui té centli donen

deu decrèdit,i ahí acaba tota la ciènciai filantropia.

Dia en
Ma muller me conta detalls de la detenció d'Agustí, l'apotecari de Moncà, marit de

Carolineta Gómez, 7 cosina de ma muller.
Volien matar-lo i un oncle d'ell —que diuen és comuniste- anà perell am uns guàrdiesi
el va tancar en S. Miquel dels Reis, puix que,al paréixer, ja no caben a la Presó Model.
Té un xiqueti duesxiquetes. La més menuda (Carolina Pérez de Lucia Gómez) anà seguint
son parei, en veure'l entrar a la Casa Ajuntament, es va asseure en un piló de l'acera d'enfront
esperant veure son pare, i aquí va passar totel dia sense que poguerenfer-la anar.

Agostí és un hometreballadori esclau de la família, simpàtic i am do de gents, molt

volgutper tothom, exceptat aquesta gent demonàlica qui no pot perdonar-li haure estat

alcalde de Moncada durant la dictadura primorriverista i haure fet bastants millores, com
portar aigues potables al poble.

Per pintar el seu caràcter un pocirònic, citaré una anècdota: posaren noucartera Moncà,

un foraster andaluç qui, en entregar-li la primera carta, l'anuncià:
—Don Agustí Pérez

—De Lucia —li respongué l'Agostí.
Un altre dia va am una altra carta anunciant:
—Don Agustín Pérez de Lucia2
—l Ponce —li afig l'apotecari, deixant un poc amoscatl'andalúç,qui a l'altra volta ja va
anunciar:
—Don Agustín Perez de Lucia i Ponce2

—De León —diu am tota la guassa el dels pots.

A Moncada s'han possessionat dela ciutat uns dos-cents, diuen, milicians que van

saquejant,eixa ésla frase, les cases de gallines i queviures.Als llauradorsels deixen que

cullguen dels campslo que-s calga pera casa,peròelrestés perals milicians, (que) imposen
contribucions, que a tant equival l'exigir fortes quantitats. A un pobre capellà li demanaren
mil pessetesi l'homevatindre que cercar-les sots amenaces, perquènoles tenia. Han matat

al retori al secretari i en tenen presos una gran quantitat.

La porfa que, quan se'ls acabenels recursos, estiren sobre els poblesdel'alentorn, com
ja hu hanintentat, peròfins ara esresistixen, com els de Massarrojos.
— P—

Rafel GayanoLluch ve a casa en demanda deprotecció: creu quevana tirar-lo de l'Ajuntament. Han fet un questionari en el qualhi han coses que semblen lògiquesperjustes, com
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Realmentera el marit de Pilar Gómez Ibàhez, germana de Carolineta.
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aquella de voler esquivarl'acumulació de càrrecs en una persona: però n'hi hanaltres co n l

aquelles que tendeixen a eliminartots aquells que no militen o siguen afectes, no al règim,

Cosa que no féu la monarquia tansols, ansal FP, cosa veramentescandalosai immoral. —

Ja ha alcançat un certificat d'un casino blasquiste d'esquerra i espera lo mateix d'ur
valencianiste.Ell, tota la vida ha estat valencianiste, diu.

Jo el desenganye un poc sobrela meuainfluència: aquesta gent de partit no troba
substància que-n el seu adjectiu,i entre un valencianiste sincer que gaste el seu tem DS
treball i estalvis en el valencianisme,i un qualsevol que pague una pesseta en el Casinet.

encara quesiga tan valencianiste com eldifunt José) Calvo Sotelo,preferisc el segon.
No obstant, li prometfer lo mils (millor).

Ell me diu queha estat assassinatEsteve Victoria,$ poetafestiu, valencianiste fundador I

de Pensati Fet. Ha estat vist cadàveral dipòsit.

1

ef

Ma mulleri els dos menuts se'n van a Massarrojos: jo, a Acció d'Art, perlo de (Rafael

Gayanoi Proa.

Trobe, entre altres, a (Enric) Navarro Borràs, (Adolf) Pizqueta, Mateu,2 mon ger nà 1

Paco...

(Maximilià) Thousli ha dit a Navarro Borràs que tenia molt queferi quesili era igual u È
que altre dia. Proa està closa i la clau, crec que la té Navarro i Thous. Pizqueta té ganes
de I
que passe açò per a demanar la expulsió de Thousi pegar-li dues bufetades. És un volantiner,
caga-rrogles —diuen popularmentaixí al qui destorbai estropeja tot— quantté la desgràcia

detindrela intervenció de Thous, és un egòlatra que vol donar-se importància d'home
de —
gransiniciatives. És un digne pendantd'IEnricl Bastit, corregit i augmentat.
i

Gayano noté salvació, és massa senyalat de dreta. Am els blasquistes, encara convivia,

am aquestsnosé sili valdrà la casa santa, que essol dir.

i

Es parla d'(Emili) Bogani, que ha cedit un xalet a les milícies. Molts emboscats en el FP
heu fan així, abans que les massesincontroladesels estropejenles coses. Així hi han cases

i comerços, i potser indústries.

Es parla d'una vídua que anaren a demanar-li tres mil pessetes sots amenaces d'emportarse-la i tingué que entregar-les: però pogué avisaral Govern Civil a tempsi la força encara
els —
va pillar a l'escala, tornant les tres mil a la vídua i detinent presosalstals milicians.
Però la força pública no pot estar en totes parts ni saber-ho tot.
A Torrent, unaaltra vídua tenia una casa pera estiuejar i anaren unsa ocupar-la
i després. —

altres, fins que l'ompliren, vivint de lo quihi havia: però com totté fi, va resultar que
s'acaba--—
ren el queviures, perlo que deliberaren acordant anar a demanar-li a la vídua un duro
diari
188 Josep EsteveVictoria (la Llosa de Ranes, 1889-València, 1936). Tipògra
f. Militant de diverses.
organitzacions catòliques, fou regidor de l'Ajuntament de València i diputat provinci
al.

189 Es refereix molt probablement a un tal Mateu, ceramista, que tenia
una botiga al carrer del Pintor
Sorolla, on venia les seuesrajoletes,i que frequentava els ambients
d'artistes.
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per cascú,total cinquanta duros, segons diuen. La senyora, assustada, els va donar mentre
va tindre, i després els va dir que vengueren la casa, queella ja no tenia més. L'amenaçaren
de morti ella anà a contar-li el cas a (Francesc) Soto,el tintorer concejal valencianiste, pel
qui hu han sabut.

Als pobles cadascú campapels seus respectesi no tenen més control quel seu pur
caprici.
— g —

(Francesc) Ruvira, mon cunyat, me diu que un comunisteli ha dit que Franco,el general,

ha passatl'estret am 8.000 hòmens i que la esquadraleal li havia tirat a pique dosvaixells.
No es podem aclarir si Franco és a Marrocso a la península. Unsdies,els diaris guvernamentals diuen que Franco està a Marrocs desesperat, preparantla fogida a Françasi veu les
coses mal parades, i que no ha pogutpassar nengunsoldat perquè ho impedeix la esquadra
leal: altre, diu que ha bombardejatla esquadra (al Algeziras,o l'aviació, altres places, u que
han destroçati dispersatels regulars, qui fugen desbandats i romanen sense sabersi Franco
està a Marrocs o no, o si halnl passatregulars o no.
Ruvira té una porextraordinària. Me confesa queté unllibre de propagandafeixista que
li enviaren per correui queell no hallegit ni unafulla de propaganda,i tem queli facen
un registre a sa casa de Barcelona. Vol anar allà i cremar-ho. Procure tranquilisar-lo. Ni això
té tanta importància, ni ell és nengun destacat enla rebellió nials partits anti FP perquè

s'enrecorden d'ell.

— h—
Una ràdio italiana diu que a Barcelona han assassinat quatre-cents capellansi a València
quaranta-dos. No sé si serà exagerat això. A València n'han desaparegut molts. Totsésdifícil
sabre: els presos,els fogits i els assassinats, però d'aquests deuenéssermolts.
—l—

El pregoner de Massarrojos publica un ban diguentquetots els qui tinguen armallarga
o curta, que la presentenfins les nou dela nit (i són les huit), que passada aquesta hora
registraran les cases, lo qual produix pànic, especialment a les dones.
Quin cap de suro concebirà ordres tan absurdes La meua donaja està arrepenedida
d'haure vengut.

GesJoe
Ahir, en acabar de dinar, ens avisaren que Carmencita (Martínez Hidalgo), la núvia del
meu fill Doménec, acompanyada d'un seu oncle, germà de sa mare, havienarribat. Pensàrem
que alguna cosa desagradable els ocurria i era que havien denunciat al dit oncle com
a feixiste, i en enterar-se que anaven a detindre'l, havien acordat vindre-se'n, mentre es
procurava parar el primer colp per un germà seu quepertany al FP.

Nengúestà lliure d'una mala voluntati d'una venjança. Està a l'ordre deldia. il quans
pagaran am la vidala satisfacció d'un odi o un gest d'un enemic ocultel La gent moderada
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i humanitària del FP és ben segur que sufreix ben bélesllurs flaqueses, tolerànciesi.

concomitàncies am aquests assassins, sots capa de polítics. A Acció d'Art u contavael
cas del Dr. Peset (Joan Peset Aleixandrel, exrector de la Universitat, que encapçalava la
candidatura del FP en les eleccions,servint de mirall i ttampa per a molta gent que va votar.
tal candidatura sense pensar ço que venia. Molta gent perseguida es coneix que s'empara

d'ell, qui serveix de pararraigs,i ja els extremistes diuen d'ell que és unfeixiste que no empalga
més quefeixistes.

Dimecres, 12 d'agost de 1936
— q —

Cada volta pareix que hi haja méstranquilitat i més Guàrdia Civil pel carrer i menys

milicians assustant a la gent.
No obstant, això continuaa salve's d'assassinats. Veramenteufòrics no estan més que
els inconscients, els qui creuen queells manen o manaran,els qui no mediten els greus
moments per què estem passant.

Segonsels diaris, el Govern porta l'ofensiva pertotesparts, les tropes guvernamentals
avancenpertotsels frontsi els generals rebels estan a puntde fogir, peraltra part, dóna
la notícia que aquests, reunits a Cadiz, han acordat un comanamentúnic, que ha estat

encomanat a Franco.

it
Fa temps, des de que la República va prendrel'aspecte sectari que véiem els qui
miràvem objectivament la trajectòria, que un pensament revolotejava involuntàriament
per l'esme:si fóraric, situaria capitals ad Anglaterra per anar-hi en el moment s'encenguera
la revolució.

Aquests dies, des de queva la guerra incivil que patim, el pensamentés tindre una casa
al mont am un camí i habitacions soterrànies on poderrefugiar-se i passar la tormenta,i
cavile en la manera de dissimularl'entrada, completament invisiblei introbable,i invente
maneres de construcciói laberints, involuntàriament, sens adonar-me.

Tota la meua nerviositat se'n va perahí, afortunadament, que els meus esforsos me costa i
torrents d'energia volitiva per mantindre'm seré i donar ànim a tota la gent que-m rodeja.
— C —

En casa trobe bé a la família. Negocie uneslletres. Veig que no m'haeixit resa la loteria

i trac de la Caixa de Previsió Social 126,50 pts., deixant sols una pesseta.
En passar perla porta de Sent Bertomeu,al carrer dels Serrans, veig un àpocaintactai
me'n passealcarrer de Calatrava persi en trobe més. Hi ha un xiquetcercant perallí i agafa

una cosa metàlica que observeésser de canonsd'una pistola que tenen una bala posada.
Cerque perallí i observe un pergamítrencati vàries àpoques, alguna bruta de merda,

perquè es veuenacíi allà caguerades. També veig un altre troç del pergamí, possiblement

el rest, baix d'unsferres pesats i, forcejant, logre traure'l sense trencar-lo més, tot banyati
brut.

Aquell xicot està furganten la bala per traure-la am unferrei li dic que podria tindre
un disgust.

Aiguli
Al taller me diu Lacint) Pérez, l'encarregat, que als alentorns de sa casa continuen
apareguenttalegues. També em diu quea Barrinto, l'olier, anaren am uns bidons pera

omplir-losi els va dir que ja no li'n quedava. Registraren i efectivament noli trobaren més

quebidonsi tots buits. En anar-se'n es trobaren un treballadordela fàbrica i els va dir, en
saber que-s havia dit que no-n tenia:
—Conque noli'n queda, eh2 Vingau i veureu.
l'els va mostrar mésdipòsits soterranisi s'incautaren d'ells.
—e —

Mon germà Paco me diu que ahir per la vesprada passaven unsauts de la CNT que

venien de Barcelona a celebrar una assemblea per veure de formar una uniófront-únic de
Catalunya i València.

En passar cridaren a obrers del meutaller i els preguntaren sija s'havien incautat del
taller.

—Estem pensant-ho —li respongueren.

Nosaltres, a la nostra vegada, pensem lo que farem i decidim esperarels aconteixements,
fer un balançi veure què passa, no es pot fer res més, perara.
fa

A Massarrojos no pareix ques'haja registrat nenguna casa a consequència del ban d'anit,

ni tampoc entregat cap arma.
La dida de Xari li diu a ma muller que està molt conturvadai res li dol morir perla religió

catòlica.

El xofer de mon cunyat Joan Senentdiu que aquesta nit passada hi hagué grantiroteig
al carrer de Sent Vicenti que han hagut morts: també hadit lo de que la CNT de Barcelona
havia venguten València per a acordar en assemblea una unió de Catalunyai València.
— g —

JaumeBerga, cunyat de Rafel Canyiçares, qui és apoderat del Banc Anglo Sud-American..,

ha estat pres, i el cunyat no ha parat de cercar mijans de poder-lo traure.
Del xalet estant, me diu el meu cunyat Pepe Bellot am gran cautela:

—Has vist una eixida que haeixit de la part de Rocafort2 En explotar, les purnes eren

rojes.

—Note preocupes —li dic tranquilisant-lo. Per totes parts no veu mes que espies,
senyals i assessins.

sal es
El Front Popular de Massarrojos ha ordenat que nengú tinga mésdesis gallines, i el qui
en tinga mésles haurà d'entregar ad ells o les requisaran.
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Açò ha produit quetots hagen procurat desfer-se'n de les gallines i pollastres que tenie
a qualsevulla preu i la carnicera ha fetl'agost.
Hui, a Massarrojos, tothom menja gallinesi pollastres. Í a l'hivern2, preguntejo.
—Això és un crimi —me diu ma muller, carara les gallines que estan ponedoressé

una ajudaperal pobre, a trenta cèntimsl'ou,i després, a l'hivern, es quedaran sense ous

sense gallines i sense diners.
La Comissió Eixecutiva tot és posar ordre i cada poble campa pels seusrespectes i faç
queli ve en ganai caprici.

Dijous, 13 d'agostde 1936
— a —

Aquesta nit passada han vengut uns camions. Segons diuen, ha hagutgran disputa entr
els forastersi els del poble. Després s'ha sabut que delo que han tractat és de desaloixart
convent de monges dela Caritat (espècie de refugi d'ancianesi malaltes de l'Ordre) que€

dedicaven a tindre els infants més menuts, enclòs de bolquers.'2
Pareix que van a donar-los un salvoconducte a cadascuna per a què se'n vagen,i diuen
queesta nit pròxima els cremaran les coses de l'església.

A Noguera (Vicent),el qui viu al mas-castell, se li presentaren els de Moncada volen
incautar-se dela finca,i ell els va dir què allò pertanyia als de Massarrojos.
Ad aquests els entregà les claus i sembla que-ls dóna dos-centes pessetes semanals.
en anar-se'n els va dir que estava molt content de Massarrojos.
i
—Pues Massarrojos no està molt content de vosté —pareix queli va dir u mésossat.
Efectivament, el poble té poc que agrair-li, Car per a treballar-li la finca ha buscat sempr

gent d'enfora Massarrojos.
I
Tenen un carret atartanadet quefa el servei del mas a Massarrojos i Moncada,i es dón
el cas que la casera del mas no potservir-se d'ell ni encara queli vinga de pas, car uni
volta que volgué pujar-hi, que anava carregada, es va enterarla senyora i va reprendre- a
diguent-li que el ecarruage era para el servicio:, i no per a la masera.
Detalls d'aquests, se'n conten a muntons, que li han alienat l'estimació del poble i deli

servidumbre, que veuen com es gasta en aquella casai estira.

Açò ve agreujat perquè, de quan en quan, pugen personesreligioses, especial

en

monges que són molt considerades, car la citada senyora sembla ésser moltcatòlica.
Diuen que ell, el Vicent Noguera, és molt tractable.
,
Després extranyen certes actituds del poble, respectela religió i la burgesia.

sers
Hi han dues maneresdefer-se millonaris treballant: explotant l'homei el negoci. Hiha
qui explota una de les dues maneres, hi ha quiles dos: hi ha quila segon beneficiant l'home:
hi ha finalment qui explota l'homei té el negociper luxe.
190

Es tracta d'un asil de les esHermanitas de Ancianos Desamparadoso.
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L'explotació de l'home és sempre repugnant. La rònega riquesa tolerable és aquella
produida per un negoci beneficiantl'homei la societat. Açò darrer ho entenen pocs.
— c —

Pels diaris es veu com els leals avanceni les tropes antiguvernamentals resistixen. Quant

s'acabarà això2

Va a reunir-se la Diputació Permanent per a prorrogar-se l'estat d'alarmal
En Calpe, en entrar les milícies, detingueren un fondiste acusat de rebeli anavena afusellar-lo aquí mateix, però s'imposàla justícia. Hi ha quefer justícia, digué algú,i el portaren
a la plaça i aquí preguntaren al poble reunit —ja es comprendrà quin poble— què fem d'ell,
i hòmensi dones respongueren que matar-lo. I feren justícia.
Han afussellat a Barcelona els generals Godedi Burriel. Aquest, crec que ésvalencià. '2'

Ha estat incautada la Casa Roja, dita també La Colmena(on viufen) mon germài els

Carrascosa), per un grupde veins.

eniles
L'encarregatdeltaller, Jacint Pérez, diu que no han pogut dormiresta nit passada puix
quepels alentorns de la seua casa han ogutl'assassinat de quatre individus. Era desagradable
oureels tirs i pensar quin desgraciat estariallavors entregant la seua ànimaa l'infinit.
TambéSoriano (MiguelSoriano Albert),el de Burjaçot, diu que per Paterna n'han aparegut deu.
(Carlos) Gargallo diu queahir li digueren confidencialment que d'un moment ad altre
s'armaria la grossa i que no convenia massaeixir de casa. Ell sap que-ls caps de la Guàrdia
d'Assalt han estat presos a Sent Miqueldels Reisi els guàrdies estan comanats per oficials
del'eixèrcit.
No sé si me hu crega.

Diu que han vingutde les parts deTerol set camions am ferits.
El meu fill Doménec em conta que coneix u de la Txeca quiés condeixeblei li ha contat
algunesintimitats, entre elles que els assessins del metge Vicent Bonora han estat eixecutats
pels comunistes, així com un jove que, per congraciar-se am MAOC (Milícies Antifeixistes
Obreres Comunistes), va delatar falsament son pare, i que hi han espies, especialment dones, qui delaten per conversacions que ouen. Repeteixlo deles delacions perles fadrines
de servei.
— e —

Don Eloi Domínguez, parroquià nostre,té una granja avícola a Manises am alguns milers
d'avirams pera recria i se li heu han emportattot per a consum,finsles parelles criadores,
que li costen un dineral.
Ruina pera huii fam per a demà. Bon hivern si Déu no hu remeia.
Manuel Goded Llopis i Alvaro FernàndezBurriel van ser afusellats el 12 d'agost de 1936,a las 06.20
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hores,al fossat delcastell de Montjuic, en complimentdela sentència del consell de guerraal qual foren

sotmesos.
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Galiai
El pergamíque ahir arrepleguí a Sent Bertomeu en dostroços no està complet: manc

el principi. Vaig per veure siel trobe i busque pels tascabasosi enderrocsi trobe unaltr
pergamí complet, encara que desgarrat, però no lo que buscava. Dónallàstima veure pé
terraels registres bautismals i de defunciói altres documents. Està ple de merodejadors

En anar-me'n a casa trobe a Navarro Borràs queeixia delPartit Valencianiste d'Esque ra.
Diu que ahir hi hagué gran discussió, perquè Lluís Guarner'22 censurava els incendis d'es

glésiesi (la) destrucció com a contrari a la cultura, i que Angelí Castanyerdia:
—Jo no volia que les cremaren, però les han cremadesi m'alegre.

Tractaren de Proai del contrasentit que era el que s'incautaren individus del partit expulsant-nealtres i acordaren, en principi, que foren els mateixos consellers proistes
partit. El Navarro, actualment administrador, va acceptarpersalvar els depòsits dellibres

queté confiatsa la seua custòdia,i jo m'alegre infinit romandre al marge de la questió,cat

jo, presidentde tots els valencianistes, bé, però d'un partit, no.

De Lo Rat Penats'han incautat Enric Orts Ausina, Enric Bastit, Lluís Cebrian Ibori alti
entreells, el meu fill Doménec, nomenantpresidental primer. Açò, possiblement, esquivarà
mals majors.
—q —

Dien que s'havia aquetatço dels assassinats, però jo no veig quetalsiga.

A Massarrojos me diuen que a la pujadeta de Campolivar n'ha aparegutu. U que ha vengut del Grau diu quen el seu cementeri n'havien huit, Un altre que viu per Marjalenesn'hi

El marit, per questió delservei, se'n havia anat de casa diguent-li a la muller que o

obriguera a nengú durantla seua absència. A poc es presenten unsfusilers demanantque obriguera i la dona no volgué obrir, perquè no estava el marit.

—Puesli tirarem la porta a terra.
Il començaren de disparar contra la porta.

La donai la filla es tiraren a terra i com continuavaeltiroteig, se'n passaren perla galeria.
a la casa delllat. Als trets acodiren més milicians que des del carrer començaren a tirara —
l'edifici.

—És unfeixiste —dien.
Perfi, li tornen a intimidar a la dona, que va eixir per la casa del costat on ereni els va
obrir. Registraren i trobaren un retrat.

—Qui és este2 — li preguntaren.

192 Lluís Guarner i Pérez-Musoles (València, 1902-1986). Professor, erudit i poeta. Estudiós de la Renaixença .
valenciana, sobretot de les figures de TeodorLlorentei Vicent VV. Querol.
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—El meu marit —va respondre batent-se.
—Peròsi és el nostre jefel —vadir u.
—Fia't de denúncies — va dir altre.
I se'n anaren. Però la donai la filla estan malaltesalllit.

Ruvira ha estat a la Normal i parlat am varis companys. U d'ells, arribat de Barcelona,li ha
dit queallò fa fredat, continuenles eixecucionssecretesi els assassinats a mansalva.
A un boticarise li presentaren uns miliciansi li digueren que era precís que contribuira
a la subscripcióalsleals, o sinó se l'emportarien,i li exigiren una cantitat.Va dir que no tenia

més que unstres mil durosi després d'entregar-los-els, li digueren:
—Ara, vinga-se'n ab nosaltres.

I se l'emportaren cap a Monjuich. Pel camítrobaren un aut am milicians.

—On aneu7 Qui és aquest que porteu2

—És unfeixiste.
—A veure la documentació.
No la portaveni se'ls emportaren cap l'apotecaria. Aquíli feren relatarel fet a la presunta víctima, qui romanguéa casa seuai feren quels atracadorsli tornarenelsdinersi se'ls
emportaren i afussellaren.
Per ací també pareix que ha passat alguna cosa d'aquestes.

Ruvira me diu que donya Maria Villén, qui té fama de comunistai és de dlos Trabajado-

res de la Ensenyanzar,3 comentant aquestsassassinats, ha dit que són de lamentar, però

una cosa necessàriai fatal, perquè es detenenels feixistes, els porten al Govern Civil i per
influència de unsi d'altres els assolten i després encara se burlen.

2

Jaume Berga,el cunyatde Rafel Canyiçares,fon deixatenllibertat ahir pel vespre mateix.

Intervingué José) Cano Colomai el director del banc, qui és anglés,així com el cònsol.
Diu que el Comte de Montornés estava detinguti que am una botella de champanya
li donaven aigua per una reixeta.
— I —

Mon cunyat Joan Senent me conta que anaren unsquants escopeters de la CNT-FAI per
Montesinos Checa," monàrquici de dreta, qui és cònsoldelPerú. Seguramentcridarenal

Govern Civil i es presentà un camió de guàrdies que am gransesforçosels disuadiren diguent-los queestractava d'un cònsol. Se'n anareni posarena la porta dos guàrdiescivils.

193 —Es refereix a la Federació Espanyola dels Treballadors de l'Ensenyament(FETE). Maria Villén va ser
directora de l'Escola Normal de València del 1931 al 1934 i del 1936al 1938.El 1939 fou suspesa de la feina
i el 1941 separada definitivament.
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José Montesinos Checa (València, 1858-1947). Advocati polític. Alcalde dela ciutat de València, diputat

en Cortsi sotssecretari del Ministeri d'Hisenda (1919).
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Mon cunyatestà asustadíssim perquèl seu establimentté porta perel pati del dit còf
soli els seus dependents, qui són marxistes, tramaven una nit entrar perla portetai fer
ambell.

Diu que no sabia on arribava la maldat d'alguns seus empleats. Una de les vegade:

mirantel caixerals guàrdiescivils que passejaven perla porta, exclamaven:
—Deshonratsi Assassinsi

Moncunyatha tingut quecridar-losa l'ordre, però li donaran algun disgust seriós,es
pecialmentel seu cosí Pepico, qui ha resultat un exaltat extremiste.

Divendres, 14 d'agostde 1936
— I i

El pare Cebrià (Cipriano Cebrià IbàRez), de Masarrojos,franciscà, estavaa l'Eliana é

prenguereni feren pres, volien fusellar-lo. Ell els va fer un sermó,el millor —diu— de sa vidi

ja que erael relat de la seua.

Ell no tenia res, féu vot d'humilitat i pobrea, i donà als seus germanstot quant podi

heretar de sonspares. Han acabatperportar-lo en un auta sa casa d'aquí, a casa una ger

mana, també pobreta, casada en un pedrapiquer que està impedit per malaltia fa ja un:
quants mesos, quiera el rònec sosteniment.

me bc
Carles Munyoç, el meu barber, m'afaitai talla un poc els cabells per primera volta des

d'abans dels sossoits. Diu que hanarreglat la vaga que sostenien remanentel mateix que
abans.
:

retera, set a la que mira Puçoli tres a la seguent, mirantal secà. També diu que hauran m rt

uns dos-cents capellansi personesreligioses a València. Me pareix exagerat.

Diu quel'escrivent del ramader Gardo —quiva defendreel despaig dels atracadors que

l'assaltaren— va desaparéixeri el principal va fer gestions a prop dela FAIi va oferir unè
forta quantitat (ell diu vint mil duros)sili'l presentaven,i ha aparegutal dipòsit am la car
desfigurada perl'abundància detrets. Es supon venjança delspistolers atracadors.
Aquestes venjancesestana l'ordre del dia.

El dilluns va veure al carrer de la Pau un aut que anava cap a la Glorieta que portava un
Cap de dona rosa damuntdel radiador. Pareixia jove. Ja me hu havia dit un altre i nom
hu creia, i em pareix tan regròs, que continue no creguent-ho, a pesar de dir-nos quehu
ha vistell.
Una donadeper ací diu, en demanar-li uns que anaven captant pelsfills dels milicia ns,
(quel els va dir:
—De la sang dels pares, que facen botifarres perals fillls.
Els qui captavenl'apallisaren,i va passar un aut de miliciansi enterats delcas,la fere
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3

pujari la portaren la plaja on la deixaren enllibertat,fent-la córreri tirant-li trets fins que
va Caure morta.Llavors, unes peixcadores que acodiren,alçaren el puny am cridòries.
—Com hu ha sabut2 —pregunte.

—Per una persona que ho va presenciar —me respon.
— c —

Passe novamentper Sent Bertomeui cerque.Tot el paperam quehi havia ahir ha desaparegut. Alguns llibres que hi romanenels tire raere un armari, el troç de pergamí que-m

falta no apareix.

A casa, les xiques es decideixen a tornar en Massarrojos. Carme, la fadrina, me diu que
quan venia este matí del poble veia focs a Godella, Burjaçot i Benicalap.
Sembla quea Burjaçot, especialment, van perles casesregistrant i semporten totsels
objectes de devocióper a pegar-los foc. Prompte s'extendrà el costum ad altres pobles. S'ha

acabatel respecte, no sols a la propietat privada,sinó al sagrat del domicilii dela llar.

Me diuen les filles que al Grau, una dona al mercates va atrevir dir les paraules de

(Gonzalo) Queipo de Llano, que les esglésies de València serien reconstruides am sang dels

marxistes, i les dones punyeteres li pegaren una palissa i la deixaren per morta. La portaren
(qui2) a la Casa de Socors,i en sabre queera viva, anaren a demanar que-s la entregaren, i
diu que entraren endins, la tragueren i la remataren.
Són imprudències que costen cares en aquests dies.
Al Colegi d'Arquitectes diuen que han passat coses còmiques.

Ahir, Víctor (Buesol va anar a queli sagellaren uns documentsal ColHegi i li digueren

els empleats amablement que tenien ordre de la treseta incautadora (Villapedrós, Roso fi)

Llorenç) de no deixar entrar nengú,i va tindre que esperar la diligència assegut a una graó

de l'escala.

Després va anar Juli Bellot, també arquitecte, a parlar am Villapedrós queli sagellara

quelcom, i aquest es va negar.

—Per què: —va preguntar-li Juli.

—Porque no meda la gana. /No estamosen tiempos revolucionarios y de libertad2

Una volta possessionats del Col-egi la treseta indicada, laboraren unacircular a la qual

senyalaven unes quantes reformesrevolucionàriesa fer i posaren una coletilla al final diguent

que esperaven les adhesionsdels arquitectes.
Açò caigué com una bomba, puix tots creien que la incautació es limitaria a esquivar
el mal major que es presumiai a continuar esperantla solució definitiva de la contienda
que-ns aclapara: però en veurel'actitut d'aquests senyors, alguns protestaren,i algú com

Borso'$els va dir:

—iSabéis a lo que os exponéis2 /Olvidàis que la cosa no està clara i que la pelota està

en el tejado2 /Qué haréis si triunfan los militares2
195

—Cayetano Borso di Carminatti (1900-1972). Arquitecte racionalista, autor del Cine Rialto i de les Escoles

Professionals de Sant Josep.
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Nossapfins arasi per aquestesreflexionsi la resistència passiva dels arquitectesal pro-

jecte del Comité Revolucionari o per què, la cosa és que huis'han trobat queels tals han
anatal Collegi a arreplegarels papers abandonant elsllocs, i pareix que a la vista de l'abandó

ha tingut quefer-se novamentcàrrecla junta anterior o, quant menys,el seu president, en
Victor Goçalbeç,valencianiste i pertanyent alPartit Valencianiste d'Esquerra, o siga del FP.
quedant demostrat una volta més ques marxistes són una formigueta

ds
Vaig visitaral policia Mendoça. No sapres d'IAndreu) Monçó. Ha cercat pels registres
de detingutsi nol'ha trobat. Segurament quesiha estat portat a la presó deu haure donat
Un Nom supost.
Me contaalgunscasosde l'anarquia que reinaa les esferes oficials. No podenferres.

Els comitési els milicians, cadascú obra com millor li sembla i no obedeixen ordre niels
importa.

Me conta queunstrenta dela FAl anaren a detindrea l'inspector de policia Ortega,

seguramentper vengarantics resentiments. Acribillaren l'edifici a trets, registraren la casa
i cometeren tropelies.

El dit inspector Ortega ha tingut querefugiar-se al Govern Civil i no eixir d'allí. Nengú
donàordre dela seua detenció ni havia motiu. La FAl obrava per seu compte, sense impor-

tar-li per a res les autoritats.

Diu quees van a donar ordres de que nengú no òbriga de nit a nengú sots nengun
concepteni excusa, i que esvana retirarles claus delsvigilants al Govern Civil per a esquivar
sorpreses, cosa que no s'ha fet encara perquè la CNT-FAIha ordenatals vigilants que no les
entreguen. Totli s'acumula a la FAI.
— e—

En arribaral taller veig papers crematsi cendres d'unafalla recient i me diuen queal veí

del 14, que sabien que guardava cosesdel'església,li les han fetes traure sots amenaces i
li hu han cremat.
També volen cremar-li l'oratori que té una veina, la Cabanes, fadrinota, qui tenia un
germà major esculptor qui féu un Crist queté a l'oratorii al qui li feren festes de carrer
algunsanys.
Li dic a Ludovico (Bueso Roig), delegat de la CNTal taller i crec que dela directiva, si el

sindicat mefaria una orde per a què al Govern Civil me donaren un salvoconducte. Pareix
quehi ha dificultat, però heu veurà.

(Carlos) Gargallo, el delineant, me diu que ha ogutper ràdio queIrun, Guadalajara,

Antequerai altres poblacions han caigut en poderdels antigubernamentalsi quealtres
poblacions com Badajoç i San Sebastià estan batint-se de ferm.
En entrar a Antequeratrobaren horrors produides perla ferocitat dels marxistesi sindi-

calistes i anarquistes.
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aslles
A Massarrojos, tranquilitat. Han vingutles meuesfilles i gendre per veure si estan més
tranquils ací.

El Manyo i demés companyonsde milícia han estrenat monos nous. Quin pobret heu

plorarà2 Quines coses passen al móniEl Manyoté tres germanes mongesi rar és el milicià

punyeter de Massarrojos que no té germào parentcapellà, frare, monja o jesuite. La major
part d'ells han vengutfogits al poble i estan amagatsa llurs cases,i així com aquí passa a

molts poblets d'aquests.
A Moncada,el retor assassinat té uns parents comunistes qui volen averiguar qui són els

assassins pera fer-se am ells, i a moltes parts aquests assassinats portaranrastre de sang. La

gent està indignadai rabiosai els odis concentrats esplotaran un dia.
sl g —

Havem anatal xalet de Canyiçaresi trobat a:n Jaume Berga Romero,cunyatseu, qui ens
conta la seua odisea. Fea dies que estava amenaçati ell hu havia dit als empleats qui són de
la UGTi aquestseltranquilisaren. Com s'insistí en l'amenaça, els empleats anaren a la UGT
i una comissió d'aquesta va anaral banc a donarexcusesi dir que no hihavia tal amenaça,
al temps que-s digueren que acabaven d'endur-se', romanentsorpresos.

Començaren a fer gestions els de la UGT, Rafeli el director am el cònsuli l'almirall de

la esquadra anglesa queestà al portfins conseguir traure'. Es tractava, sens dubte, d'una
denúncia falsa per venjança d'algú que ell suposa ésser un empleat a qui va tindre que

reptar una vegada.

Quants hauran pagat am la llur vida rancúnies d'ànimes baixes, que no destilen més

queveríl

El registrareni l'entregaren a un policia per a quèl portara al calabós.

—jPor qué lo han detenido2 —li preguntà.
—ARI Yo nolo sé.

— jEsto no puede serl —vadir-li indignat.
Va entregar-lo a un altre qui va fer-li semblant pregunta i manifestant pareguda indignació.
El tancaren en un recinte on n'hi havien ja huit, brut, ple de puntes de cigarret i pudent
per un retret que hi havia a un extrem. Tambéhi havia un sostre on cabientres, els demés
tenien que estar drets o asseure en terra.
Entre els detinguts hi havia un tinentcoronelretirat que estavaallí dos dies sense menjar
i la família no sabia res: també un flare fornit, qui no havia perdutl'humor,i altres. Nengú

sabia per què l'havien detingut. Per una finestreta i am una mànega els donaven aigua
quan ne demanaven perbeure.
Els guardians, diu que es portaren totlo millor que cabia. Cap a les dotze enviaren a

compraralgunsqueviures: pa i companatge. Ell es reserva un bollet i un troç de sobrassà,
persi tenia ganes méstard. Al militarli portà el dinarla família que havia per fi averiguat

on estava.
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iPoc després n'entraren deu mésiJa eren dènoui quant apenes podien pegar uns passos,

tractaren d'acomodar-se perpassarlanit, i asseguts a terra, recolsats a la paret, els peus dels
uns tocaven els d'enfront.
De sis a set el soltaren. No sabem què valdrà més,si que-ls assolten o que-ls tinguen
presos atenent-se a lo queli digué la comunista Maria Villén, directora, em pareix, de la
Normal de Mestres, al meu cunyat (Francesc) Ruvira, encara que tot fa por, car u no sap

si aquests punyeters començaran un dia per anartraguent-los de la presó i afusellant-los,
que notindria res d'estrany que sossoira, el governadorcivil i el Comité (Executiu Popular)
apenespintenres, apart de donarordres que apenes es complixen enfora delsrecintes on

són,i l'Audiència, se l'han incautadaels del FP i han destituit i han collocat dejutgesels

qui han volgut.

nt Dl
(Rafael) Canyiçares me diu que ha ogut perràdio que.ls rebels han afonat al Jaumeli un
altre vaixell de guerra a la baia de Màlaga, (il que Badajoç ha caigut en poderdels militars
traidors a la pàtria.
Me diuen que al camí de Bétera, a la pinadeta de Joan Senent, ha aparegut un home
mort,i al mateix camí, als peons caminers de Campolivar, un altre molt ben vestit.

A unacasa particular quehi solien tindre hostes, una víduai duesfilles, anaren pistolers

a registrar, res diu que trobaren, però feren despullar les xiquesi les violaren. Eren deu u

onze.

Per València van gents de la FAI que tenenel cinisme de ostentar ròtuls com cal Paseo
dela Alegrían i cal Paseo de las Deliciasa, que es dediquena assessinarimitantlo delpasseito
de Madrit. Altres més modests s'acontenten am ostentarcalaveres pintades.
La relaixació humana ha arribat a un punt que no mai ens haguérem pogut imaginar.

Dissabte, 15 d'agost de 1936
— a —

Hui és el dia de la Maedéu d'Agost, jornada defestes, de processons, de músiques, de
focs, de gransfuncions, d'església. Dia de les alfàbegues, de les clavarieses amb els llurs

tratges de llauradora antiga o de basquinya. Dia de llum i de color, de folllore, (d'Jalegria
del poble...

Això era abans. Hui, en aquests temps de democràcia i de redempció delproletariat,
s'ha defertot a l'inrevés: cremarles esglésies, ermites i demés monumentsreligiosos o que
heu semblen, cremar i destroçartot quant olga a cristià, especialment catòlic, encara dins

del sagratde la llar i fins de la consciència, donant en canvi a la diversió que proporciona

el mitin sembradord'odis i fomentadordelcrimen.

isacabàl'alegria i la pau per molt de tempsals pobles, la pau deles famílies, la tranquilitat
i la convivència humanesl
Tot siga per la redempció dels redemptorsdelproletariatl
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Esther
Al taller, Ludovico (Bueso Roig) me diu que per anar a Massarrojos potsersí que me puga

donarla CNT un salvoconducte.

Per contra, mon germà Paco me conta lo difícil que és obtindre un salvoconductedel

Partit Valencianiste d'Esquerra. Quan assassinaren uns metges que pertanyien a una mútua

d'accidents del Grau,el Dr. Lozano —valencianista de tota la vida i soci que fon de l'Agrupació

Valencianista Republicana, de la què es va donarde baixa fa temps, en produir-se una escisió— es va considerar amenaçati es va amagar, recomanant als amics queli proporcionaren

un salvoconducte.

Com tenia tants amics valencianistes, especialment al PV d'E.ad ell es dirigiren.Es feren
dues juntes, es celebraren conciliàbuls, mijançareninfluènciesi, finalment, es pogué alcançar
el salvoconducte,però deIR.
Quina esperança dels amics valencianistest
El montador(Rafaell Planells me diu que ahir aparegueren 4 assassinatsal Saleri tres per
Pinedo. Pareixien llauradors, però no eren coneguts.
IR s'ha incautat del nostre aut. Com ésperal serveideltalleri l'emprenviajantels obrers
i apenes nosaltres, me diuenels operaris que van a demanar queltornen. No hu conseguiran, probablement.

des Esta
En passar perl'Audiència, a la Glorieta, veig al balcó principal una bandera republicana, a la meua dreta, en una canya perast, una roja, i a l'esquerra, un pal nou am unaroja i

negra.

Al carrer de Fèlix Pizcueta, a la porta de l'edifici on donen els billets per al foot-ball
València F.C, veig el meu aut, del qui pucja despedir-me. Tambéveig un aut IR amb una

calavera. No éssols la FAI.

GMfes
En anar capa la estació trobeal Gallo, el germà de Carles, el de Metxa, quim diu que son
germàestà prou béi queja s'alça i que demà vana traure-lila bala queté al colze.
Me reconta l'odisea del germà am alguns detalls nous. Diu que el jove que anava am
ells corria com un desesperat, però queno essalvà. Tenia uns17 anys.
Queenportar-lo a l'hospital encara hi havien monges, però queperla nit fon el canvi i
que de sobte començà de veure milicians armats passejant per l'hospital i li entrà tal terror
que en veureal Gallo (germà major, qui em parla) li va demanar quel traguera.

Havem fettard al tren per uns minuts,ell perquè s'ha parat a parlar am u que nol deixava
contant-li la seua corresponent tragèdia. No hi ha família que no tinga la seua, més o menys
terrible i a voltes més novelesca que una rocambolesca.

La seua,i deu o dotze famílies més, tenien un grup decasesbarateson,així mateix, Vivia

una d'eixes víperes humanes que no gogensinó fent mal, el qui fea més desis anys que no
pagava l'amortisació deguda, perlo que els demés tenien que pagar la seua part.
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Com açò no podia durar, els deu o dotzeintentarenllevar-se de damuntl'indesitjable paràsit i reclamaren vàries voltes sense conseguir-ho fins que, alafí, els donarenla raó.
En veureel viperí la cosa malparadai vindre l'actualsituació, pensà lo que pensà i sen
anà, però deixantquatretrastes i posant-hi un pobretestaferre al quèli va dir que no tenja
que pagarres, car la casa era debadesi per adell.
Els deu o dotze convidaren a l'intrús a anar-se'n, conminant-lo ab tirar-liels trastos al
carrer, com així ho feren en ús del dret que-lstribunalsels havien atorgat.

Un bondiaesva presentar un camiódefusilers a les cases dels deu o dotze, diguent-los :

queestaven denunciatstotsells perfeixistes. Els hòmensno hieren.El registre no doni 1
resultat i com quetots eren afiliats a la CNT i UGT, la cosa no va passar avant: però els denunciats no deixaren la cosa així fins averiguar quees tractava de la vípera desahuciada. —
—Noteniu collons, si no-l mateu —els diguerenal sindicat.
—I per què nomatenells —m'hefetla reflexió, tantes morts injustes com fan2— Es. I
deutractar d'algún capitost.
El que hu relatava al Gallo es dia, aterrorisat encara:
—Què haguera passatsi haguérem estatafiliats a algun partit contrari2

En contar-li al Gallo la incautació del meu aut i que anem a reclamar-lo, me respon que

no/ tornaran i em conta les heregies que han fet en els auts millors de València.
h
S'apoderaren d'unRolls-Roice que valia 25.000 duros —unafortuna-, i com és tan delicat
noll sabien fer funcionar i li estropejaren algunespeces. El portaren al garatge on està el

Gallo pera reparar-lo. El xofer, en sabre-ho, acodíi procurà dissuadir-los diguent que no era —

fàcil d'arreglar ací, que era poc conegut, etca.Li havia llevat algunescosesi canviat quelcom.
En vista d'aquestaresistència passiva agarrarenal xofer, se'l portaren en un racó del garage
perafer-se'l aquí. La sort fon quelafilla de l'amo el cercava pera dir-li quelcom i els altres
se'l deixaren.El pobre xoferse'n va anar del garage mésblanc quel paper.
Ferenarreglar l'aut i posar-li doble preu a la factura, perquèells volien la mitat. El senyor

de l'aut va pagar sense mirarla factura. Casosaixí, me'n conta per a omplir deufolis. També:

me diu del desbarajuste que reina en la questió dels dits auts. En nengun garage ni casa
venedora en queda nengú,i hi ha tal afany d'auts que se'ls lleven unsalsaltres.

L'altre dia acabaren de reparar un aut que l'Ajuntament havia requisat per a unssanitaris, i I
quan arribaren uns de la CNT i volgueren emportar-se'l:
ds

—Queés del'Ajuntamentl

Es

—laixò quèli fa2 Se'l enduguem nosaltres.
i
Telefonaren mentrestant, vingueren del'Ajuntamenti després de moltes discusions seu

n'anaren, però enduguent-sell els de l'Ajuntament.

i

i continua l'abandó.

i

Per l'abúsdels cotxes, resulta que ara ques necessiten pera serveisa llarguesdistàncies —
no disposen d'auts. És un horrorelsinutilisats. Se'ls deixaven pels caminsi on els venia bé,
— e—

Eixim a passejar cap al Tòs Pelat. Les xiquesvolen collir móresd'albarser, que abunden i

al Palmar, i de pas ens estirem les cames,
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A mitan camí trobem a David,el dela tia Joliana, qui venia de la part del mas del Fondo,
i em conta que han aparegut dos fiambrestirats l'u damuntdel'altre,a l'eixida del mas de
Llobell, sobre el camí de Bétera, a prop del barranc del Palmar.
Els mataren anit de deu a onze,i l'estatger del mas del Cansalan, qui estava a la porta
del mas, va veure les fogonaesi oureels trets.

U d'ells portava cèdula de Barcelona i diuen queerenflares.
al
Alguns diuen que a Franças'ha sublevatel mariscal Pétain contra el Front Popular Francés.

Allà, com ací, el Govern no governa. Lo mésdolentde les turbes campeja pels seus
respectes, no estranyaria que a França passara quelcom si es convenceren que'l Govern és
impotent per a dominarlasituació. Això delsfronts populars haestatel timo dela república

democràtica.

— g —

El meu nebotPepito Bellot, el tolliner, ve espaorit. Un camió de pistolers anaren a casa
esta vespradai li digueren que anaven a sa casa particular perregistrar-li, puix que dien
quetenia pistoles amagades.
Se'n anà amb ells, cosa que no devia haurefet: se'ls entrà a casa assoles, cosa que també no devia haurefet,i allí li registraren, diguent-li que traguerales tres pistoles quetenia

amagades, cosa que no era veritat.

Per fi li demanaren 50.000pessetes i s'acontentaren amb 5.000.
Ha vengut amb el germà d'un diputat socialiste, Molina Conejero,$ al qui li ha contat
el sossoit per a quèli facen un salvoconductesuficient.
Dimenge, 16 d'agost de 1936
— 6) —

L'anarquia cundix i cada poble fa lo queli pareix i, del mal el menys,si en els pobles

haguera un Comité que manara i nengú es prenguera mésatribucions que aquelles que

dimanaren del Comité...

El Manyo ha vinguta casa preguntantsil'havíem cridat. No hiha tal, deu ésser confusió.

I havem parlat.
Com moncunyat Pep Senentha vingut perpassar el dia, ha recaigutla conversació
sobre les escoles. El Manyo diu que ja no necessiten res de grupsescolars. Tenen un bon
local: el convent de les monges que han desaloixat,i allí hi han granssalesi habitacions
per als mestres. 77
196

Manuel Molina Conejero (València, 1900-Paterna, 1939). Fuster i polític. Diputaten les eleccions del febrer

de 1936 pelFront Populari darrer governadorcivil de València durantla guerra.Va ser executatel 1939.

197 —dl'Asilos, que era de les Hermanitas de Ancianos Desamparados,va convertir-se en grup escolar
d'infants durant la Guerra Civil.
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a
——
Van a adoquinar varis carrersi fer altres millores.
Quèés això de tant de paperi tanta burocràcia2 Anar a la Diputació o a l'Ajuntament de
València i expedientsi visites i temps, pera no arreglarres.

S'han incautat —ara a quedar-se am lo d'un altre diuen cincautaciór— dels fons de les
confraries. Res de festesreligiosesi l això ho destinaran a treball. Sens dubte imposaran
contribucions. Veurem ço que-nstoca. Fins ara s'han portat molt bé amb nosaltres.

Ad altres pobles també passa cosa semetjant. Diu que de Vinalesa han vingut a con-

tractar 600 m: de reble a quatre pessetes metre per a una carretera que devia arreglar la

Diputació i no arregla.

Per a què la Diputació2

Els del FP de Massarrojos buidaren la despensa del mas de Noguerai se l'han trasllada-

da a l'abadia i d'allí van menjant. Estava molt ben provista. Quant se'ls acabe, veurem què
passa.
—b—
U de Massarrojos em diu que despús-anit, després d'assassinar als del camí de Bétera,
prop del mas de Llobell, en tornar-se'n, prop de Burjaçot, en passar un batxeseli va disparar

la pistola a u dels assassinsi es va matarab eltret queli quedavaen la pistola, segons diu.

El Mercantil de hui diu:
4El entierro del miliciano de la CNT-FAI, Miguel Pérez.

Ayertarde se efectuóel entierro del obrero panadero Miguel Pérez Pérez, muerto al
disparàrsele casualmente un arma.

El infortunado proletario era un bravo luchador que se destacó porsu intervención en
la toma de Albacete(...Jv
Ja es veu de quins ebravos luchadoresa es composenles milícies i quina classe de cobrerOSsx tenim als tallers i obradors.
— c —

Benito Merino i son pare vénen a visitar-nos. Benito, degut a la seua presència d'ànim i

tesó, ha pogutsalvar-se fins ara i salvar la seua tenda de robes fetes, en part.

Se li presentaren vint pistolers amb un vale que dia aVale por toda la tienda2,és a dir,
un saquejament. Procurà entretindre'ls ab raons mentre avisava al Govern Civil: vingueren
unspoliciesi, pistola en mà, els exigiren el vale, que comprovaren que erafals. Fereneixir a

tots enfora fi) se quedaren cinc dins que junt am elspolicies registraren.

Ha tingut que regalar més de 400 buços,ha sufrit molts abusos, però pot contar-ho.
Hui ve al Mercantil una nota laudatòria perad ell d'IR, que ell sabrà lo queli haurà costat
de conseguir.
sal in
Diuen que per Burjaçot ha haguttiroteig i set morts.
Nosé si creure-me hu. Com la premsa no diu res ni dels assassinats ni dels tiroteigs, u no

pot comprovar-ho més que d'una manera contradictòria i aproximada,i no sempre.
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La premsa no porta mésqueliteraturai notícies delsfronts,així com relats més o menys

amanyatsi quasi sempre pocfidels.Fins les fotografies es veu en quasitoteselles que són

composadesper a què surtixguen l'efecte que es proposen.

al ee
Han vingut els paresdellet de Primitivín, de Bétera, a veure si podríem hostajar una
monja fins poder-la enviar al son destí, puix que el Comité de Bétera ha ordenatquese'n
vagen als seus pobles en plaç perentori. N'hi ha de Madrit, Navarra, Cadici altres punts poc
accessibles hui.
L'església de Bétera està rodejada de cases particularsi, sense atendreal perill que açò
podia portar, li pegaren foc sense avís nengú quan tothom estava en ses cases dormint.

Un xiquet, fill d'aquests, aprenent d'un forn, en eixir al Corral va veure de sobte flamesi va
eixir cridanti la gent, despertant-se, començà de traure moblesi ensers en amuntegament

desordenat.

La culpa de totallò que passa, diu quela tenen unstres-centsforasters quehi han al
poble que no tenen amora les cosesniels interessen. Hi ha una societat que és la que hu

tramatoti la que mana. Hi han uns 700 socis,i entre ells solament uns17 els qui s'imposen,

quasitots forasters.

Imposen contribucions i senyalen als pudients,i especialment forasters, lo que han de
pagar. Precisament ahir, anantal Tòs Pelat de passeig, trobàrem unllaurador de Massarrojos
qui ensva dir, en preguntar-li-hu, que aquelles eren terres del baró de Senta Bàrbera, de
qui també erael Ciscar de Bétera,i dia quesi li imposaven unacontribució molt elevada
els donaria les terres per adells.

Tambédiu Salvoret (Coll), pare dellet de Primitiu, que han imposatelvint per cent sobre
totesles rendes i que tenen una caixa plena de dinersi billets.
Tot això és perals miliciansi tot el qui s'apunta, que notéres per a menjarni feines, va
allí, s'apunta i enseguidali donen un fusell o escopeta (no sé d'on puguen tindre'n tantes)
i ja formenpart en el repartiment de comestibles.
Quan necessiten queviures van a les cases quern teneni se hu emporten. L'altre dia

anaren a una casa per un bou quelllauradors'estimava molt i tenia un jònec també,i ell
digué que semportaren eljòneci pagaria en dinersla diferència. No volgueren.
—Sàpia el qui matebou quejo el mataréad ell, i sim mata a Mi No faltarà qui-l mate
ad ell.
Es comenten verdaderes ignomínies: van deixantal poble sense aviram i fins les vaques

dellet les sacrifiquen. A una pobra donaseli emportaren una vaca dellet prenyada de cinc

mesossense queli valgueren xillits ni clams.
Assessinats, no se n'han cometut. De quan en quan van camions depistolersi els pregunten:
—Vos dóna pena algú2

No ha ocorrit més que una desgràcia. Un milicià, persona indesitjable segonsdiu,aliat

am una xicota tan indesitjable com ell, anà l'altre dia a revisar el camió d'un terratinyent,
21

persona quediu quetots estaven molt contentsab ella perquè havia despesat un dineral.

posant en cultiu terres ermes, donant perçò alamon dejornals. I com tota aquesta gent

porta les armes a punt de desparari senseel segur, se li va enganxarl'armai, en disparar-se,

—iQué guapital Antes de quemarla voy a tocarle la higa.
U dels espectadors es va posar davant mentre clamava:
—No la cremeul Mateu-me a mil
—ile mataremosa ti i la quemaremosi
Forasterisme i covardial

ds ei
Per a poder parlar am certa llibertat (i) sense testimonis dubtosos, ni que:ns estorben

les fadrines que ens podrien comprometre'ns, se'n anem al esótano2 o etúnelx, tancant

discretamentles portes, si a mà ve, per no estar sorpresos per indesitjables.

Vicent Bueso, germà del meu gendre Víctor, es queda hui a dinar am nosaltres una deles
clàssiques paelles que tan divinament sap guisar la meua muller, i conta vàries anècdotes
tristes entre les moltes que ens enterem a voltes sense voler.
Diu que una família tenia un xic jove estudiant quis'havia distingit com a de dreta. En

vindre aquestssossoits, son pare el va fer amagaren casa i no eixir, per por, Com mos passa
als pares. Seguramenteldelataren i anaren a perell. Una veina compassiva, en saber-ho,

es deixà al marit a Casa i va passar a consolar ad aquella mare afligida i, en tornar-se'n, es va
trobar quel marit no hiera.

Va esperar-lo, creguda que havia anat ad algun quefer, però en passar més temps del
que pogueraésserregular, començà de fer averiguacions sense que nengú ni en nengun.
centre, ni en el Govern Civil, li pogueren donarraó,i li digueren queal dia seguent anara
al dipòsit per veure.
l allí el va trobar, junt ad altres coneguts, com elretor de San Joan i Sent Vicent i son
germà i el comte de Trenor.
Mon cunyat Pepe Senent conta el cas de la senyora d'Aznar, de Alacant, que tingué que

fogir a València i que li detinguerenelfill i el tenen en el Cabo de Palos. Va anar a Pesset
(Joan Peset Aleixandrel, el catedràtic i diputat del FP a veure si podia fer alguna cosa, i ell
li va respondre que ho sentia molt, que ell no podia fer res perquèja dien que era feixistei
que els que manaven eren altres.
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erra ea ai, la Na ayra Cer ette a, q

Diu que-ls primers dies dela revolta feren una processó burlesca a la Divina Pastora,
per quisentel poble gran devoció. Portaven l'anda arrastrons i anaven vestits am casulles
i deméstratgessagrats, portantaltres coses del'església. Així, cantant burlescament, fent
com incensaveni am el sarpasset,arribaren en el Calvari i es disposaren de pegar-li foc a
tot, i u dels processionaris, milicià i foraster, va dir dirigint-se a la Mare-de-Déu:

aeata, mesua a
Le ag a
Sr sat:TI je,

l'arma i continua milicià.

ds dr ll a LE es 5

li pegà tota la descàrrega al ventre,i en arribara l'hospital de València estava mort.
Al matadorli llevaren l'armai el posaren pres, però al seguentdia l'assoltaren,li tornaren — i

Comentem lo de les milícies i el gran nombre de dones que promísquament van en
elles i la relació que puga tindre la demanda perentòria per ràdio de suero antitetànic i
antisifilític.
A molts poblesno s'han allistat per a les columnesquees formen. De Massarrojos diuen
que se'n apuntaren dotzei se'n ha anatu.Els de Llaurí els digueren al Comité que no se'n
podien anar perquè totel poble eren dretes.
—Sise'n anem nosaltres, qui va a manar ací2 —digueren.
De la Marina apenesse'n ha allistat nengú. No obstant,totsels pistolers, malfatansi

indesitjables del barrio chino que devien anar al davant no es menegen deValència,es

coneix que-ls va molt bé aquí, establits perllur compte.

Mediu Pepe que va veurel'altre dia desfilar la famosa Columna Fantasma de 2.000 homes

que, al comanamentdel capità IMariano Gamiri Ulibarri, se'n anava a Madrit.$ Li va fer un

efecte deplorable: hi anaven hòmens ja madurs, més bévells (serienels presilaris2) i fins un
coix, així com moltes dones queli semblaren non sanctes.
Amb columnestan irregulars com aquesta, què van a fer2
La victòria estarà sempre de part dels diners, la tècnicai la disciplina, el factor numèric

home davant d'aquesta treseta és un factor secundari: la valor temeràriai suicida, també.
Joan Senent em diu que va parlar ahir am u dels directors del Banc de Viscaia a Castelló i va dir-li queallí, el governador es va empenyar que nopassarares,i va voler que es
formaren unes milícies de gent moderada que guardaral'ordre, però que'ls de Barcelonai
València ho han impediti allò que era un oasi s'ha convertit en unainfern per obra i gràcia
dels forasters. Han hagutassassinats.
el Ed afir
Esta vesprada han passatla ràdio al sotarrani per a oure el mitin de Mestalla que es

celebra per uns de Barcelonai altres, potser, de València.

Entre els catalans està el famósOliver Juan García Oliver), anarquiste, que formavala

treseta: Ascaso IFrancisco Ascaso Budrial, (Buenaventural Durruti (i) Oliver, del Comité diri-

gentdela FAI, segurament.El primer va morir en la revolta de Barcelona:el segonvaal cap
d'una columna cap a Saragossa,i aquest es veu queésel propagandiste queva reclutant
gentcap al front guvernamental.
Per cert, que hevist fotografia del Durruti i em sembla un home de mirada durai faccions sensuals, quasi somrisent, i potser un si és no és sàdiques. Hi havia al llat u mirant-lo i

riguent-se en actitutllagotera: un tirà modern.

AquestOliverés el qui des de Barcelonava llançarals saragossans aquell exabrupte
energumènic: Mateu, degolleu als vostres si és menester, no deixeu pedra sobre pedra,
etca. Jo és que vaig oure la soflama i no el nom. Creguí que estractava d'un comuniste,

després me digueren queera de la UGT, però resulta que és aquest.
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Mariano Gamir Ulibarri (1877-1962). Militar, cap de la brigada d'infanteria dela llI Divisió, destinada

a València.
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I

Oim el mitin. Primer un tal Torres demanant que s'allisten i vagen alfront a lluitar fin:
i

:

El segon, Guillem, parla depresa i com si anara tirar el gargamell, tirant, airant, vípere
entre foc i flama d'una manera que:ns acabà percrisparels nervis. Diu que da caza noctu T

L

que no quede eni una Cruz, Ni un fagín, ni un burgués2.

(referint-se als assassinats) es precisa: quehay que intensificarla, hay que masacrar en é
frente i en la retaguardia(..Jo. A voltes semblen aullits i lladrits. No escoltem més i paren
la ràdio.

A la nit passen camions que regressen xillant i cantant del mitin. Tothoms'assust:

ferma portesi finestres.

Quantsinfeliços pagaran aquesta nit la bava viperina dels líders del proletariatl
SE Ni
Una de les coses més emocionants de la ràdio són les demandesdenotícies. Famílies
quees trobenisolades d'algun membre que no saben per on para, que demanen no
Són breus, però emocionants. Nosaltres haurem de fer alguna cosa així, puix que no sabe
notícies d'Ernest (Ibàfiez Luna).

Dilluns, 17 d'agost de 1936

ce dj) —
Una dona de Massarrojos, que conta que ha estat malalta, diu a un altra que €

ques'haja alçat tan prompte:

ME
l

—Quanjo estiga sorroll, quem preparen la caixa.
Sorroll aquí vol dir dormilona, aletargada:i caixa, ataút.
Ella diu que es gita de dotze a una del matíi s'alça de cinc sis.

Get TER
En el tren puja mon germà Paco, a Rocafort: a Godella puja Emili Bogani, metge

niste. Està en una posta sanitària on no tenenferits, diu que els que es produeixenal ont

de Terolels hospitalisen a Sarrió i a Castelló, però ell espera faena en atacar Terol.

—f Ó

Diu que un camió de la FAl sempenyà en entraren Terol, com una audàcia:l'arranja
he
am matalapi... no-n va tornar nengú.
Ell creu que-l Govern guanyaa totsels fronts i que vencerà,i és dels qui estranyen
la
toçudea dels militars.

i

Conta que aquesta nit passada han matat a u de la dreta qui tenia dos vinches
municions que no havia presentat,ni alçava el puny quan passava pels milicians —per
vist és delicte— i anit anaren perell. Diu que es varesistir i que el mataren dins del qi
1
qual.
de sa casa, on s'havia refugiat.
—(—

Altaller, (Felip) Borja, operari metalúrgic que viu a Benimaclet, me diu que despús-anit,
serien les deu, va anar a casa un germà pera donar-li un encàrrec.La seua muller tenia por
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de que ixquera. Apenes havia girat el cantó sou prop unstrets, s'amagà en una casai a
continuació va oure com la traca d'una ametralladora.
Al sendemà (o siga, ahir pel dematí), un veíseu va dir-li:
—Ja han aparegutels tirs: prop del'alqueria de Cafís hi han dos talegues.
Ell no va veure més que u. Anava pobramentvestit, am unes espardenyes queli venien
llarguesi, no obstant, pareixia una persona distingida. Estaria disfraçat. No va tindre valor
de veurel'altre.
Li pregunte a Jacint) Pérez,l'encarregat dels metalúrgics, si pel seu barri hi havien fiambres, i me diu que des de quese'ls en va escapar u pels dacsars no han tornat a anar-hi.

Com els dacsarsestan ara tanaltsi si u es fica dinsésdifícil caçar-lo, u va aprofitar l'ocasió.

Abaixaren els escopeters per una bandai ell, perl'altra,estirà al dacsar. Serienlestres del
matí. Començaren detirar trets fins que es cansaren de cercar sensetrobar-lo. No essap si

s'escapà o si jau mort dins d'un dacsar.
Me conta el cas xocant de Bexís.Allí, el retor s'ha fet milicià i va amb l'escopeta. Diu que

anaren dos camions depistolers a cremar l'església i lo que es presentara, i els veins, en

adonar-se'n, els ixqueren,fins les dones en camisola (era denit),i els feren tornararrere.
Llavors acordaren montar una guàrdia i convertir l'església en quarter,i retori tot s'han
convertit en milicians.
(Carlos) Gargallo, el delineant, me parla que u queha vingut de Xèricali parlà de l'odissea

de tres fugitius de Villanueva de Viver, entreellsel retor. Anaren fugitius per la muntanyai

finalmentla fam els va portar a una cabana de pastor, a un pastoret quehi havia li enco-

manaren que anara al poble més pròxim a comprar unes viandes, recomanant-li que no

diguera res a nengú,però enel pobleelscridàl'atenció la comprai les milíciesl'apretaren de

comptesi cantà. Anarenles milícies en companyia del pastoreti els detingueren, portant-los
a Viver on volien matar-los: però els de Viver no volgueren complicacionsi se'n anaren a Xè-

rica, on també s'oposaren. Llavors els portaren a un túneldelferrocarril i aquí se'ls feren.

Ludovico (Bueso Roig) m'ha dit que no ha conseguit lo del meu salvoconducte, diguentme que si Lo Rat Penatha reconegutja el FP, podrà arreglar-me els papers necessaris.
L'aut, el tornarenja. Millor dit, conseguíel xofer queli'l deixaren emportar. Li hanllevat
el clàxon, el mecanisme de netejar el parabrísi altres peces per un valor de tres-centes
pessetes, i està per a reparar. Això, en dosdies.
El xofer cerca una autorització de la UGT per a poderfer-lo servir.

ELS
Vaig a Lo Rat Penat:al saló de reineshi ha el cos de guàrdia. Dic que sócsoci, Si encara

ho sóc. Demane a qui preguntar. Nengú m'atén.Perfi un jove me diu que (peral això dels

salvoconductes hauré d'anar al carrer de les Barques.

En eixir, veig a la porta restes d'unafalla. Seran d'objectes del Rat Penat2

La casa de don Desideri Criado ha estat incautadapelSindicat d'Arts Gràfiques.'P

199 Esrefereix al Palau de Jaudenes, hui Diputació Provincial, al costat de Lo Rat Penat, que estavaal Palau
dels Scala, tots dos a la plaça de Manises.
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v
Al Palau del Marquésde Caro,a la plaça de les Barques,és on donen els salvoconductes.

Està requisat també. Hi ha unallarga cua, però com si no la hi haguera, perquè per a donar

un salvo conducte cal que responga un partit del FP, perlo vist, ja no tenen dret ala vida —

els que no siguen punyeters.

Un auta una velocitat inverosímil quasi mata una dona prenyada i a mi: unaltre, al carrer
de Lauria, ha atropellat a un que anava en bicicleta. Aquesta ha quedat feta un geroglífic
i el cicliste ilés.
El Collegi Notarial ha estat incautat pel Sindicat de Banca. Que coses se veuenl Què

tindrà que veure la banca ambel notariat2 Com que siga una combinació...
— e —

Vicent Bueso me diu queal apotecari Puig, del carrer d'en Bou,anarenl'altre dia a detin-

dre'l uns miliciansi ell se negà a obrir.

—Sino obri, pujarem pels balcons —li digueren,i així ho intentaren.

—Si m'han de matar, ha d'ésser en casa —vadir-los, però al propri temps avisà al Govern

Civil, d'on va vindre un camió de guàrdies que els va detindre a tots emportant-se'ls.

La Dins

El carrer de Salvà està obstruit per unatrinxera feta am restes de sants i altars, sens dubte,

del conventdela Presentació, que té la CNT-FAI.

— g ——

En dirigir-me a Massarrojos, mon cunyat (Francesc) Ruvira me diu que a València li han

contat que a Terol havia estat destroçada una columna.

a Mor
Quan m'he alçat, me trobava un poc desencaixat(i) no he pres més que unataça de
poliol. Després de dinarlleugerament se me ha accentuatla molèstia. Tenia un poc de

calentura: unes dècimesi prop de cent pulsacionsi dolor de cap. Sentia ganes de gitar-me
i ho he fet. He dormit i, encara que quan m'he alçata les sis de la vesprada encara tenia
dolor de cap, em trobava millor. Un passejet pel secà am algunsdela família, fent cap al
xalet de Teresín, m'ha assegut bé.

Les emocions comprimidespersostindrela serenitat és precís que, de tan en tan, facen
ressentir l'economia. U està decidit a tot. Hom s'ha fet el compte de que cada dia que viu
torna a néixeri encara que, en reflexionar, comprenga quela vida no val quantes patix per

ella, de vegades es decau algun moment. Notíciesi notícies desagradables, detalls d'assas-

sinats i martiris ab un refinamentcriminal, acaben pertronxarl'ànim i té que dir u aproulx
Per temor d'explotar.

Qui poguera imaginar-se tan profunda barbàrie2 Vivim enmig d'un presidisolt, on ja no

hi ha lloc per a les persones equànimes. Som enemicdelbeligerant, ja no hi han neutrals.
Els neutrals són els enemics dels dos bàndols.
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Rafel Canyiçares diu que parlant amb una parroquiana muller d'un ferroviari del control
d'Aragó,li ha dit que anaren cap a Terol dostrens de milicians que foren destroçats, tenint

que anar desprésun tren de socós.
També m'ha dit que a Madrit han assassinat a Melquiades AlvarezP i a Víctor Pradera/""
i que el bisbe de Madrit-Alcalà està pres a València, en el Cabo de Palos.
A Sogorb fon assassinatel bisbe. Si açò sabem de persones conegudes, quantes més
inconegudes pagaran ambllur vida2 jSerà possible que tots aquests assassins romanguen
sens càstig2 jHa de continuar la humanitat resolventles questionspolítiques —que no
resol— per mitjà de rius de sang2
Anit, Radio Sevilla es lamentava de la mort dels dits senyors Alvarez i Pradera, molt menys

quant en ress'han ficat en aquesta questió segonsdia el Queipo deLlano, anunciant que
havien entrat els huirebels, encara, a Archidona, on encontraren més de 200 assassinats
de tots sexes, pels marxistes.
També va dir que s'havia pres Tolosa.
Les milícies catalanes han desembarcat a Mallorca i diu que esdirigeixen a Palma. Altres
diuen que pillats entre dosfocs, els desembarcatsforen destroçats.
amejjres

Víctor (Buesol, el meu gendre, ha parlat amb Cardells (Rafael Cardells Camarlenchl,

artiste pintor, fill i veí de Meliana. Conta que quan anaren a cremar l'església, els va dir que
un Crist de Montanyés, o de la seua escola,i algunes coses de mèrit, que les guardaren per
a un museu amagant-les, i tambéels va dir quel'altar major, que era d'un bell estil barroc,
quel guardaren fent un tabic pera isolar-lo i que nengú elvera. Però, en tornar al poble al
dia seguent, va adonar-se'n quetot hu havien cremat.
—Per què han crematl'altar i el Crist2 —els va preguntar.

—Perquèa lo millor encara dirien missa.

Pensenfer un mercat del'església, perquè, en no sé quin poble, saben que han fet un

mercat. Ell, Cardells,tot és dir-los que facen d'allò un museu,però es posarena tirar parets
i modificarpilars pera fer el mercat,i Cardells els va dir que podia assolar-se i els va donar

unallarga, diguent-los que era convenient que informaral'arquitecte.
Perxò s'ha enterat Víctor.
EET

Ràdio Rússia, diu Víctor que va dir dies passats que (al Espanya, de huit parts n'estaven

cinc en poderdels militars i tres en el del Govern. Mirant el mapa es veu que no està gens
lluny de ço.

200 Melquíades Alvarez Gonzàlez-Posada (Gijón, 1864-Madrid, 1936). Juristai polític. Cap delpartit de
centre dreta Partido Republicano Liberal Demócrata,va serassassinat el 22 d'agost de 1936.
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Víctor Pradera Larumbe (Pamplona, 1873-Sant Sebastià, 1936). Polític tradicionalista i membre d'Acción

Espaniola, va ser assassinat perl'agost de 1936.

27

En estes circumstàncies,i davantdeles notícies contradictòries que tenim,ésdifícil des d'u dels campsbeligerants formar-se bon conceptedela tàctica seguida i de l'èxit futur.
No obstant, jo crec que el Govern no té nengunatàctica: cadascú d'aquest enol
front obra per son compte, especialment, Catalunya. Per contra, perla part militar par

que es vesllumene una tàctica i aquesta siga isolar completamentel Govern dela
fron
portuguesa, unintels eixèrcits rebels de totes les contrades. Si consegueixen conso
l'oest, és probable que des d'ací emprenguenl'ofensiva contra Madrit i no tarde en sal

se de la caiguda de Ciudad-Reali Toledo, per a tancar les comunicacions de Madrit en una

espècie de nuc de corbata.

1

Per què ad algunesparts pareix quereculenel rebels2 Hi ha que considerar l'enormi at I

de centenars de Rilòmetres delfront de batallai lo fàcil queli és relativamentl'apuntar-sé
tantos a un beligerant per animarals seus, però lo definitiu són les places d'importàn
que cauen, i actualmentla frontera portuguesa. Recolzats en aquesta, els rebels pod

decidir la partida.

Dimarts, 18 d'agost de 1936
El

— qd —

Hui fa un mes quees revoltarenles tropes de Marrocs: juant, juant, ha passat un "el
juant, juant, milers de cadàvers ensanglen la terra, milers i milers de famílies ploren la fr.
dua dels llurs membres, milions d'espanyols estan intranquils perla pròpria sort o per la
delsllurs.

3

H

l encara no sabem quin seràel desenllaç. És a dir, si la catàstrofe, o millor dit, les catàs-—
trofes espiritual i econòmica.
Lo R
Estem liquidantla llibertat de pensari la llibertat econòmica.Tant de suspirar perla lliber-

tat, tantdelluitar per la conquesta delallibertati huieslluita per la limitació de la llibertat. L

Els dos bàndols volen lo mateix: limitarla llibertat, per ço,triomfe qui triomfe, pedrem els—

esperitslliberals, els qui creiem de bona fe que l'home, en progressar, seria cada volta més. —
mereixedordellibertat,i s'hem equivocatcar, a mesura que l'home progressavai fruia 1
mésllibertat, demostrava que no era mereixedord'ella —ni el seu bon administrador—, de-

mostrava quela societat no pot existir més que amb unallibertat condicionada. No es pot
deixar en un mateix pla dellibertatal llop i a l'anyell, a l'ossat i a l'humil, a l'home-sensatÍ L

a l'home-fera.

h

eu

De bon matí vénen perl'aut de mon cunyatJoan perquè diuen hi han uns assassinats.

als forns de calç de Fernando.

Z È

EeTES

Diu un obrer de Massarrojos, qui està fent una reparació a casa deltal cunyat, que ahir.
mataren un homea Bètera. Eren dos germans que tenien unafàbrica derajoles hidràuliques —
(diuenaixí unesrajoles de cementdecolors queesfan en molles prensant, i per mitjà d'unes: f
figuresde fleix, que serveixen pera separarles diferents colors, produeixen les mostres qué ú.
volen), els agafaren als dos i en matarenu:l'altre, en veure el joc malparat, li va pegar una: i
218

:

RS EE E RR paa EpÓÒÓÒOoO

espenta a un dels miliciansi entre la gent —açò diu que haestata la mateixa Bètera— va fer
escàpol. Difícil serà que es salve.
— ( —

Els diaris diuen que han estatafusellats a Madrit el general Fanjul —qui s'ha casat un

moment abans- i el coronel Fernàndez Quintana, no obstant no aparéixer massaclarala llur
complicitat en el Moviment2 Recorde que (Gonzalo) Queipo deLlanoli dia u dels primers
dies a Fanjul que era un traidor covart.
Ha estat tret de comandant general de València Martínez Monge i nomenatel general

Miaja.2

Han estat declarades pel ministre del ram zones de guerra les províncies d'Alacant, Múr-

cia, Almeria i Badajoç. Què passaràa les tres primeres2 Car, a Badajoç, ja sabem quesestan

lliurant batalles decissives.
Ha estat descuberta al carrer de Salines l'organisació de la JONS (:Juventud Obrera

Nacional-Sindicalista2"), o siga, la jovença de Falange Espanyola (FE), els feixistes. Diu que
documentaciói fitxers amb senyesi tot d'afiliats.
Quants assassitats s'esperenl Quanta sang encaral

EE, En
Al taller, cada dia ens és mésdifícil continuar. No sabem notícies de Portugal. No sabem
si ens han retirat les demandes,si continuen o què, ni sabem res d'Ernest,el montador. Es
coneix que les comunicacions amb Portugal fa dies que estan tallades i anem a veuresi
per ràdio o per alguna manera podem comunicar-nos.
— e —

He vist un aut de la CNT-FAI que portava una calaveralligada damunt del para-xocs
davanter. Deu procedir d'alguna sepultura d'església deles tantes profanades. M'han dit
que se'n veuenalguns auts amb aquestes calaveres.

Fa algunsdies,l'ABC, periòdic de Madrit, publicava fotografies d'una cripta d'església on

els de la CNT, crec, profanaven sepultures i mòmiesi esquelets. El Govern féu retirar tota
l'edició i empresonà alguns redactors procuranttirar terra damunt.
Fa dies ja que carim d'algunes coses: sucre, xocolate, llet condensada, café,arròs i altres
coses.Lo raréslo del arròs. Sembla queels molins hanestat incautats pels obrers moliners,

però mentre hauran tengutarròs funcionarien. Però, i en acabar-se2 En quinsdiners el

compren: De qui el compren2 No podran funcionar més que-ls molins dels pobles arrosers,
probablement.
202 —El general Joaquín Fanjul Gonii el coronel Fernandez de la Quintana van ser afusellats el 17 d'agost
de 1936, desprésde la rendició del Cuartel de la MontaRa, on s'havien sublevat.
Junta
203 José Miaja Menant (Oviedo, 1878-Mèxic, 1958). Cap del exèrcit republicà del Centre. Va presidir la

creada pera substituir el Govern de Negrín.
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En realitat, les sigles JONS corresponena Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
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Veu u coses dignes de fotografiar-ho, però, quis'atrevix a anar-hi per ahí amb una
quineta2 Lo quedeixarien retratar, no importa, i Ço que m'importa no heu podria retra
sens exposició.

dl

La seguretat personals'ha acabat per molt de temps. No està u segur amb cap indret ni

en sa casa. Per ara,ellloc méssegurés, probablement,la Presó Modeli el presidi de Sent.
MiqueldelsReisi el vaixell Cabo de Palos. Molts del Front Popularno es sentiran segurs. —

A casa de la meua consogra, Anita (Bellot), diuen que ahir per la vesprada haguégr n 3

tiroteig per la Gran Via. Després,la gent reanudà el passeig que s'acostumaperla GranVia —
totes les poquetesnits.

Després, per diversos conductes he sabut que anaren en casa Juli Colomer28 diputat.—

dela dreta, i ad ell i a un altre, llistero d'una obra dels Casanoves, qui també seria de dreta, —
se'ls emportareni pel pont d'Aragó els mataren. Així, amb tota la impunitati cinisme sàdiç
ja nolls calen la nit nila soletat.
De la
En tornar-me'n cap a Massarrojos, dos quilligen Claridad, u darrerel'altre, conversen.

Crec que són advocats,i u d'ells me pareix magistrat.

—Que,jya se ha enterado2 —diu el mésjovealvell.
—Sí, ya —respon, tornant-li Claridad.
—l de la Audiencia, /qué2

:

—La Audiencia estan reformàndola... Todo nuevol —diu,significativament, el qui em

i

È

Ç

—Entreni registren, i voran com no està.

Dep cia alDites

t
sembla magistrat.
a
A Massarrojos me diuen que-ls morts dels forns de Fernandoeren un militari pare i Al /
de Burjaçot, que tenien un germà capellà i anaren a cercar-lo, i perquè noll trobaren ses—
emportaren ad ells.
é
Me conten d'un altre cas de València en què anaren a cercar un capellà, i el germà, qui
era a Casa, els va dir que no estava.

Els altres digueren que sabien que estava i que el presentara. Tornà a insistir i finalment i

se l'emportaren.

ed

—Puesvinga-se'n vosté, és igual.
l el mataren.

Este matí m'ha ditaltaller Casademunt (Ramón Casademunt Iglesias), un mortddl di

que acabava de vindre d'Albacet, que entre Xinxella i Almansa havien posat una caixa de —

Carro daltla via, que el maquiniste, en veure-ho, havia pegat unaforta frenada, no podent —
esquivar quel'eix fera descarrilar les rodes de davant de la màquina. Serien les tres de la
matinada. No han hagut consequències.

A Albacet, diu que notà normalitat.

205 Julio ColomerVidal va ser elegit en les eleccionsdel febrer de 1936 diputata les Corts perla província.
de València perla Dreta Regional Valenciana.
220

fites:

Pepe Senent, qui ve de València i ha parlat amb un periodiste, Badenes, qui pertany
al FP. li ha dit que Cartagenas'ha sublevat, arsenal i quarters. Açò explica lo de la zona de
guerra.
Tambéli ha dit que Franco està per Badajosal front de 30.000 regularsi del Tèrcio, i que
ell creu quela victòria final serà dels militars.
Tambées diu que-s rebels estan a tota pressa acabantal Ferrol dos acoraçats de lo més
perfectes, als què no els faltava més que un mes pera navegar.
Milicians dels tornats d'Ibiça diuen que tingueren 200 mortsi que, si no se'n tornen,
no:n queda nengú.
Altres digueren que (Mariano Gamnirl Ulibarrii la seua columna se'n tornaren per disparitat
ab el capità Bayo,català que volia declarar-ho Estatcatalà.
Unsdiuen queallí flameja la senyera d'Estat Català, altres diuen queEivissa fon abandonada.
No essab res de veritat d'allò que passa ad alguns hilòmetres de nosaltres.
De Mallorca diuen que desembarcà una columnade 1.100 hòmens,(dJels quals romangueren 200 morts, 600 ferits i 300 presoners.
No obstant, el capità Bayo diu que avancen victoriosos contra Palma.
— I —

Estàvem prenintla fresca a la porta de casa per donar sensació de estar tranquils, quan
arriba un camió d'escopeterso fusilersi hi ha gran conciliàbul ambels milicians de MasSarrojos.
Després, els enterats ens diuen que havienditels forasters que, per ad aquesta nit, n'hi

havien apuntats noranta.El descubriment de la JONSi el mitin del dumengeva surtín

efecte.

En arribar, els havien preguntat:

—Vosdóna pena algú2

Bon sopartenim.Entreles notíciesi el desig de mon cunyat Pepe d'oure la Radio Sevilla

i altres, nengú no dorm esperantqueesgitenles criaes pera escoltar.

Perfi, els fas gitar a totsi jo acabe per gitar-me, deixant els meus cunyats manipulant
la ràdio.

Però nengúno té son. Sentparlotejar entre dents, fins quetot s'aqueta.

El poble està ensilenci, a pesar que una veina ha dit que esta nit s'espera moviment
perquè diu que van auts fantasmes. Anit, diu que a Borbotó se'n presentà i li ferenl'alto,i
com no parava,li tiraren a inutilisar el motor,i quan parà en varen trobar u mort i els altres
fogiren.

206 Alberto Bayo Girot (l'Havana, 1899-1967). Capità d'Infanteria i d'Aviació.Va dirigir el desembarcament
de Mallorca el 16 d'agost de 1936 i, després,la batalla de Brunete.
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Jo he vist com els milicians de Massarrojostraien taulonsi bancs deIbadiaquartes,

seguramentpera barrarel pas.

iSi la por fóra música, quins concerts formaríem entre totsl

Dimecres, 19 d'agost de 1936

he
sa —o

Pd

Jo dormia molt bé ordinàriament,totala nit d'un tiró. Me gitava de 10 i mitja a ti
mitja i m'alçava entre6 i 7 del dematí (poquesvoltes abans), i ara també megitei m'alce

a hores paregudes, però abans no somniava o no recordavaels somnis,i ara fa dies que

no somniesinó coses fúnebres, macabres, morts i difunts.l jo sóc dels qui, coneguentla

gravetat dels momentsi lo exposats que estem cadascú a una mala passada, conserven
mésla serenitat.

Però hi han molts que pareix que acaben d'arribar del planeta Marte i no s'enteren de

res, com si vixqueren al marge de la questiói ad ells no.ls tocara.

— b—
El Manyo, queestà assegutal cantó de la plassa, me diu quan m'alce que aquesta nit no

ha passatres: uns que vingueren en un auti digueren quese'n anaven a Manises a casa d'u
que'ls havia de donarcinc mil pessetes. El Manyo dóna a entendre que açòés un robatori

i que estàfart.

Quico,l'obrer, me diu que la dona del mestre d'aixaY que assassinarenl'altre dia a Go-—
della —el qui digué Bogani queli havien trobat duesvinchesters i quem semblà no ésser —
veritat—, va refugiar-se a Casa d'un cunyat seu quetenia carniceria a Rocafort, i elsdel FP
d'aquí, en vista d'això, els va despedir a tots, incautant-se dela casa.
Tots han vingut a refugiar-se a casa d'uns parents que tenen a Masarrojosi el FP daquí
els ha preguntatals de Rocafort el motiu dela tal decisió,i aquells els han respost que hu
han fet com a mesura de seguretatdels expulsats, perquè els de Godella havien amenaçat

amb anarperells.

Aquest Quico meparla de la imprudència d'alguns catòlics fanàtics i me cita el cas d'un
xic d'ací que no va anara treballar el dia de la Maedéu d'Agost per celebrarel dia, i els companysdeltaller l'expulsaren. També contai censura aquells qui encenen l'Ave Maria (retaule
de Manises,ordinàriament que té una Maedéuii l'inscripció cAve Mariax ab un farolet pera
illuminar-lo, que ara s'estilava molt) perquè desdelcarreres veui algun camió passant pot
adonar-se'n i posar en un compromís als milicians del poble.
Quico heu diu de bonafe, però, a quin tempsdellibertat havem arribat2 És una persecució que dista poc, si dista, d'aquelles dels primers temps delcristianisme.

207

Mestre d'aixa: mestre fuster, constructor d'embarcacions o cadafals. Al camí de Barcelona,enfront del

taller de Nicolau Primitiu, n'hi havia un per aquell temps.
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Altaller, (Miguell Soriano,fuster,fill de Burjaçot i nebot de Francesc Almenar, catedràtic
de Llatí a Castelló —qui està aquí fogit del seu poble-—, diu que aquestli va encarregar les
claus de sa casa a un germà persi anaven a registrar-la. Anareni ell els va dir que no estava,
però que ell podria ensenyar-losla casa. La registraren i després feren que se'n anara amb
ells: el fill no va voler que son pare anara assoles (un cas igual al dels Metxes)i als dosels

mataren. Són els dels forns de Fernandod'ahir.
La mare i muller, com una magdalena, anava buscant-losi els va trobaral dipòsit. Ara

diu que quasitots són portats a València.

(Rafael) Planells me diu queesta nit passada entrà de guàrdia com a milicià, allà per
l'Olivereta de Ruçafa, a les dues de la matinada,i véu com passaren auts amb gentcap al
Saler. Passaren un xicot jove que anava plorant i demanant que nomataren.

—Partia el cor —mediu.
Però ells no feren res per a impedir la carniceria criminal: ans al contrari, poc després

tornarenels assassins i entraren al casinet diguent:
—Eixe ja està. Era un espia. Portava carnetde la CNT.
S'esperaren a la matinada per contar-los, me diu. Hi havien deu donesi dotze hòmens,
la majorpart jóvens.
(Felip) Borja, per la part de Benimaclet, sap detres, però n'hi han més. Diu quehi havia un

cordó de guàrdies d'Assalt pel camí d'Algirós cap al camí de Trànsits, tal volta per a impedir
en lo possible la cruenta barbàrie.
Biguer, montador, diu que al Grau hi haguéahir gran movimentperun vaixell alamany

querecollia compatriotes per a emportar-se'ls. Algunes d'aquestes bèsties humanes punyeteres pretengueren assaltar seguramentel vaixell i tingueren que anar camions de guàrdies
de València per a esquivar aquesta animalada.

LJacint) Pérez me diu que pel seu barri de Marjalenes (tot) continua quet.Els dacsars nols

atrauen. Me diu queallí, a les Saleses, mataren els de la CNT u dels presilaris que soltaren,
perquèja el primerdia intentà planejar un assalt i que un dia d'aquest s'havien fet a dos
més, u d'ells també presilari, per semblants motius. El xofer que conduia el cotxe, en notar
queell era u dels elegitsi no sentint vocació de martre, va pegar a fogir.

i del
La situació deltaller és cada volta mésinsostenible. Pot dir-se que no tenim mésfaena
que la portuguesa, però no tenim diners pera fer-la ni sabem si podrem exportar-la, si la
fem ni si aquells s'han arrepenedit de fer-la a hores d'ara.

S'estan fent gestions per a veure que-ns responguen ad aquestes preguntes:
a) Si continuem fabricant, ab quins diners treballarem.
b) Si no continuem fabricant, que-ns autorisen a disminuir dies de treball.

Com les dues premises em semblendifícils de respondre, creguem que-ls comités donaranllarguesa l'assumptepersies resol assoles.Lo pitjor és que'ls proveedors de primeres
matèries no volen servir sinó al comptat.
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En entrardinsValència passe per Sent Bertomeu, sempre ambl'esperança de trobar-me

el tros de pergamí que-m falta per completar. No. trobe, però sí, entre-ls enderrocs, un manuscrit de comptes, complet,relligat en pergamí, i un altre manuscrit, també de comptes,

que en agafar-lo sent una cosaapegalosa queresulta una porqueria. Molts entren a servir-se —

de l'exesglésia com a comú.

3

En tornar, entre novamenti logretirar unsllibres raere un armari quan no-nsveen: abans
no he pogut.Per dins continuen merodejant. No deixaran res. Algunessepultures i ossaris
es troben descuberts.
3

En anarcap a la estació me trobe a la fadrina (és casada) de mon cosí Marià Serrano

(Biguer). Me diu que cada dia està més apurati esclafat. Contínuament van a demanar-li

diners.Ell és el procuradordel baró de Càrcer. Els senyorets, diu que lograren passar a França.

El baró era diputat de la dreta.

Moncosí no ho contarà. Després de tantes penesi la mort de son germà Pere Joan
(Serrano Biguerl, aquesta li mancava.

Dades
En eltren, i cap a Massarrojos, vénen el meu cunyat(Francesc) Ruvira i un dependent

del meu nebotPepito Bellot (Senentl. Aquest ve rònegamenta parlar amb el Manyo per
posar-lo en antecedents d'un fet que, en part, ha presenciat Ruvira.

Resulta quel'altre dia, quan anaren els pistolersi li registraren la Casa,li trobaren una.

benedicció papali li digueren:

—AÇÒ val un viatget al Saler.
Tambéli trobaren uns quants llibres deliteratura feixística: Don Juan de Espanya, Asesinos

de Espanyai altres. Desprès diu que li posaren una pistola al pit i que li demanaren 14.000:
pessetes —l'altre dia dien que 50.000-, i que ell digué queels donaria lo que tenia i que el
dilluns tornaren pelreste.
Els va donar5.000 pessetesi va avisar al Sindicat de Transport del Grau, quel coneixen

molt perquèli fan la faena, i li muntaren una guàrdia de tres milicians.
Hui, diu que s'han presentatsis o set amb pistolesi fusells. A la porta hi havien unes

dones demanantqueli donaren abaecho,i els de dins, apuntant, han dit al públic:
—Fora deles portesi

Lo que ha passata partir d'açò ja no hu he pogutaclarir, perquè cadascú i cada volta heu

conten d'una manera,però pareix ésser que la documentació que portavenera falsa o que
no en portaven, que hanavisatal sindicat dit i que els atracadors han aprofitat l'oportunitat

de la confusió per fer escàpol podent únicament prendre'ls el numero AV. 16392. Quan
han arribatreforços,ja no hi eren.

208 Joaquín Manglano Cucaló de Montull(València, 1892-1974).Polític conservador, va ser diputat a Corts
en diverses ocasions,fins al gener de 1936. Entre 1939 i 1943 fou alcalde de València.
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Pepito, com els va dir l'altra volta que tenia la família a Massarrojos (imprudència que-ls

i'ens potcostar cara), ha enviat per a dir que posen guàrdiesal xalet on està son pare, per
si els atracadors vénen a prendre repressàlies, en veure fallat el colp. Pareix que portaven
en el cotxe eCNT-FAl.
ll —

En arribar a casa em diuen que este matí, serien les nou, han arribat al poble dos auts,
els quals ocupants han parlat amb els milicians del poblei els han preguntatsi vivia aquí
Senent,els dels auts. Els han respost quesí, i els han preguntata llur torn:
—Que què passa

—Que venim perelll
—Eixe és dels nostres i no s'ha menejat d'ací.
—Això se hu cregueu vosaltres. On viu2
—Ací —senyalant la casa—, però ara no està.
—Pues tornarem a les huit,
Excusat esdiu el trastorn que açò ha causaten la família i els plors que han hagut.El

Roig,és a dir, mon cunyatJoan —Senent,el dels autos-, ha perdut per completla serenitat i

els demésno li anàvem massa a la çaga.El terror és tan regran que no parava de preguntar
a unsi altres:
—No buscarien a mon germà: És queell també ésJoan José
—Home, fuigi Senent el dels autos no pots ser més que tu —li retrucava Pepe.

La por fa pedre la noció de la dignitat humana.
A partir d'ací no hi ha dinar bo ni hora bona.Interferides les notícies de Pepito i les de
mon cunyat, es forma un bolic que tothom per un momentesperaveure vindre uns cami-

ons de pistolersa fer unatria.

MoncunyatJoan envia a per Pepico Ibànyez, son dependenti cosí, per un amic seu,
Birlanga, factòtum de la UGTper Sidre Escandell, diputatsocialiste,"" i haguera enviat
per un piquete de la Guàrdia Civil si haguera pogut.
S'imposa, no obstant, un poc la serenitati esreflexiona. Joan i Pepe decidixen anar-se'n
definitivament a Capnegret d'Alteai veure si aquí poden trobarla tranquilitati la son reparadora que ací ja no poden trobar, perara:i jo pense que lo millor és que es translladem
209 —La possibilitat de pensar en una confusió rau enel fet que el nom del seu germà era Joan Josep
Senent Ibàhez —al qual normalmentli deien Pepe-,i el seu, Joan Valentí SenentIbàfiez —a qui deien Joan i,
molt familiarment, el Roig-: però, evidentment,nila professió, nil'aspecte físic ni el caràcter podien donar
peu a cap tipus de confusió.
210 Seguramentesrefereixal polític, advocat i empresari vitivinícola José García Berlanga Pardo (Utiel,
1886-1952), queel 1936 vaser elegit diputat a CortspelPartit Unió Republicana Autonomista (PURA).El seu

fill és el conegutcineasta Luis García-Berlanga. En aquest cas, Nicolau Primitiu s'equivocava respectea la
pertinença d'aquell a la UGT.
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Isidre Escandell Úbeda (València, 1895-Paterna, 1940). Polític i periodista. Diputat (1923)i president

de la Federació Socialista Valenciana (1936-1939).
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uns dies a València per veure si aquest canvi ensserveix de sedant. iFeliços nosaltres que

encara, podem triari

ges
Segons(Francesc) Ruvira, Pepico Ibànyez, que és un dels principals elements de Í
CNT-FAL,al paréixer, o de la UGT —no:m pucaclarir—,li ha dit que per a què hihaja pau enla
República encara n'han de caure 3.500 o 4.000 dels qui encara es passejen.
i

No estaven els capellans, segons manifestà u dels germans:
—Puesvinga-se'n en nosatres —li digueren.

H
i

Aquest va protestar, ixqué l'altre germài el cunyatprotestanti les famílies

i

Total, que se'ls emportarenelstresi els tres assassinaren.

ral A

Pepe Senentdiu que li ha contat hui el mestre d'en Besset, fill de una deles víctimes,
l'altre dia anaren uns punyeters a pels germansLlop, capellans del Carme, quivivien el
dos germans mési un cunyat en una casa pròpria molt gran del Mur deles Blanqueries, a
esquerra del museu de pintures.

Vingueren Pepico,Birlanga (García Berlanga) i un xofer punyeter. Se pensài cavilà sobre
qui serien els qui tenien que vindre a per Joan. U cridà al Manyo,i aquest va dir que responia,

ll EL

que no passava res.

ll ll)

—b—

—És que,si no, nosatresse l'emportem a València, i aquests individus que vingueni
diguenlo que allegueni ja veurem —digué Pepico.

és

Quedem en que romandrà aquesta nit a Massarrojos i demà vindran a perell per em-—
portar-sell.
Parlem de les circumstàncies. Pepico em diu que-n Alzira ha explotat una fàbrica de
bombesi ha causat innombrables mortsiferits. Altres diuen que un avió rebel ha bom-

bardejat Alzira. Diu que Alzira és un infern. Allí no han deixatres i estan fent una horrible
I
carniceria.
SA
Jo dubte que haja anat un avió a bombardejar Alzira i no s'haja recordat de València.
El xofer vingut diu que n'hi han molts encara enllista que aniran caiguent.

ae:

dd

El Roig està com estomordit i no fa mes querepetir allò de si hauran vingut per SON .
germà,i Pepe,ja no massa tranquil, rebutja la espècie.
—M:a quetens coses..l Senent dels autos no hi ha més quetu.

Joan ens mostra un salvoconducte queli ha donatBirlanga (García Berlanga), en blanc.

però en tota regla, ell en té un altre iguali jo aprofite l'ocasió per a demanar-li'l.
—No,si jo l'ha demanat per a tu —mediu, però nol'assolta.

—Vegessi són iguals —li diu a Pepe.
l aquest els examina i veu quel en blanc estava controlat per la UGT, i el que ja tenia per
IR, enterar-se de çoi agafar-losi, dissimuladament, plegar-losi alçar-se'ls, tot ha estat u. Per
226

a què voldràell dos salvoconductes que tenen la mateixa valor iPoder de la por que apaga
fins els sentiments mésíntims i encendrats d'amistança i famílial
Joan me pregunta què deuferi jo, noblement,li responc que enel seu cas no dormiria

aquesta nit a casa, per via de precaució, a pesar que sé com les gasta aquesta gent que,

en no trobar qui busca,li és igual un altre qualsevol. La questió és talecal jTot per amorals
sants ideals de la redenció delproletariatl En algun temps es donavala sang pelsideals, ara
es dóna tambéla sang..., però dels altres, els qui van a partir-se elpit al front sónels ilusos,
mentre quel les hordescriminals romanen valentamenta retaguàrdia emborratxant-se en

la sang d'ignocents víctimes.

Joan i Pepe planegen anar-se'n a Alfafara, a Bocairent, a Alacant, a Capnegreti, perfi, es
decideixen per aquest darrer. Però que no heu sàpia nengú, ni menys els dependents de
Joan, ni Pepico, el cosí: són pistolers, no es fia d'ell, el vendran...
Per a quèli serveix ésser del FP2 Jo estic molt més tranquil: potser també quetingala
consciència méstranquila.
Pepe li torna insistir:
—Per què noli dónesel salvoconductea Primi2
—Ara,ara.

Però ell es veu que noté intenció de donar-mell, ni molt menys. La misèria humana, si
tinguera un feix de salvaconductescreuria estar méstranquil.
Quan anem a sopar ma mulleri jo, sols (els xics els havem fet anar tots en Valènciai
nosaltres romanem aguantantper veure com roman aquestball), es sentsoroll d'auts a la
plaça. S'assomem perla finestra i vegem dosauts que, segons ma muller, ques ha vist, són
els mateixos que este matí han preguntat per son germà.
Acudeixen els milicians del poble i gran gentada, també deu milicians, sens armes,
abaixenels dels auts, parlen animadament, però nosaltres no-ls oim des d'ací. Entren tots

en l'Abadia, quarter general,i estan llarga estona que:ns semblasecular,i per fi ixen parlant

i bracejen, pujen als autsi se'n van.
Passen més auts.Els milicians del poble han posatla guàrdia mésa l'entrada del poble
i s'han emboscaten l'hort d'Aurelio, per les quals tàpies poden vigilar. Nosaltres tanquem i
amarrem.Ja li he dit al Manyo a poqueta nit que no obriríem a nengú sots cap concepte,
qui vullga res que torne demà.
AÇÒ no és viure, açò és un turment anguniós que va acabar ab totesles persones de

sentiments humanitaris.

Pepe, mon cunyat,fa posar la ràdio al dtúnel per veuresi capta quelcom. Tot ben tancat,
que no es senca,carles ràdios són molt perseguides. Faig gitar a ma muller, qui està desfeta
i plora en silenci abraçant-me.
—Nonspassarà res2 No-t passarà res2 Norls passaràres als xics2
Jo escric, és lo únic que, de quan en quan, em fa abstraure, com silligguera una novela,
com si vixquera un somni pesat, una cosa absurdament tràgica, com ningú qui no heu
vixca es podrà mai imaginar.
Pepe diu que ha ogutqueles tropesrebels han presVillanueva de la Serena i que avancen en columna cap a Madrit: que pareix que s'ha sublevat Cartagenai les Alcàzares, que:ls
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acoraçats pirates Espanyai un altre estan bombardejantels forts de Sent Sebastià: quels

rebels han decidit treslladar el quarter general de Burgosa Valladolit per ésser més al centre
de les forces,i altres moltes notícies.

S'ou allluny un tiroteig: algunsinfeliços estan entregantl'ànima a Déu per eixos camins

i secans. Són les dotze. La dona, qui no pot conciliar la son, em crida poruga. Continuen

passant auts.

Dijous, 20 d'agost de 1936
—q —

A les cinc del matí ja no pucestaralllit i tinc els ulls com un esparver, jo, que tan bé
dormia. Ma muller no ha apegat un ull. Jo encara he dormit.
Ja van els meus cunyatsi ma sogra per casa:la nit ha estat desesperada. Ma cunyada
Rosario diu que-l marit no va a poder-ho resistir. Va a agafar una neurastènia,ell, qui tan
propensésad ella, qui tanttreballa en l'ensenyança, donantlliçons, tan calgut de descans.
Contínuamenttinc quefer-li reflexions i donant-li ànimsi ell no ensomia més que ab una
intervenció estrangera que acabe ab aquest horror.

—yNo te parece —és madrileny, encara que renviat a València i lo mateix li pega en
valencià que en castellà— que las naciones extrangeras debían intervenir2
Diu si se'n aniria a Alacant, uns dies a casa Sa germana Carmen.
Es reunim enel quarto de l'auela i deliberem altra volta. El Roig, qui ha tornat a casa,i
Pepe decideixen definitivament anar a Capnegretd'Altea sense que hu sapia nengú.
Pepe em pregunta si el Roig m'ha donatel salvoconducte en blanc. Que va a donarl
—Xel —li diu Pepe al Roig—. Dóna-li tu eixe salvoconducte a Primil P:a què-n vols
dos2
—Homel —respontitubejant—. Jo li'n proporcionaré un altre com el teu (no sé com

és), perquè este podia ser un compromísp:a Primitivo, al averiguar que no perteneixia a
la UGT.

Podia haver-li replicat quel mateix perill teniaell: però mecallí, perquè vaig comprendre
que obravafora d'ell, perla por.
També podia dir-li que ab dos documents d'identitat de dues organisacions diferents
anavapitjor que ab unasola,i tal volta que ab nenguna, ja que demostrava que no pertanyia
a nengunade les dues o queera un falsari. Però heu pensí quan ja me'n anava.
Total: que les persones com jo no poden tindre salvoconducte,ni tenir perlo vist dret
a la vida.
4Cosas veredes, oh Cidi
quefaran fablar las piedras.x
as Dm

He parlat am el Manyoi diu que no ha passatres esta nit, que no s'han presentat aquells

i que venien de Madrit i que lo que volien són diners.
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Veig tot açò un poc nuvolós.Li dic que se'n anem perunsdiesa Valènciai li done cin-

quanta pessetes queja ahir tenia pensat donar-li, insistint-li en els meus pocs cabals.Ell me
diu que açò és voluntat.
Mon cunyatelRoig li n'ha donat 250.Sijo fóra ell, mésli'n donaria, lo mateix que Bellot. Al fi i al cap, aquests estan fent una labor de policia que és molt d'agrair, donades les
circumstàncies.
Els ànims a casa s'han tranquilisat. Tot sembla ques'ha resolt com una tempestat en un
gotd'aigua: però, pel prompte, els meus cunyats persistixen en anar-se'ni nosatres també.

(Francesc) Ruvira, per ara, hi roman a Massarrojos am la família del Roig, la de Pepito Bellot
i l'agúela.
— ( —

Al taller, (Carlos) Gargallo me diu que ha ogutvàries voltes per ràdio, repetidament,i
pareix que de la mateixa Barcelona, que aquís'havia declarat elsoviet. Em sembla que, més
prompte quealtra cosa, es declararia el comunismellibertari.
(Felip) Borja, l'ajustador, me diu que per Benimaclet continuala carniceria, però diu que
pareix haure's corregutcap a l'ermita de Vera. Totesles nits ouentiroteig cap a la mari al
Palmaret. Esta matinada l'han convidat a veure les talegues.
—Vénsa vore sardines2

Però no ha volgutanar. S'ou ja eltiroteig ab certa indiferència. A lo millor es para u a
pensar quins desgraciats estaran sacrificant, però ja ni s'indigna. Per a què2
Micalet Peris (Aparicio), altre ajustador, qui viu prop del molí de Villacampa, diu quela
planta baixa de la casa on viu fea molts mesos, que estava tancada,i l'altre dia anaren,la

despanyareni es trobaren queallí estaven els objectesdelculte i imàgensdeles Saleses.

Diu queels feren parlar amb averiguacions pera veure qui heu havia ocultat. Els santsse'ls
emportaren al quarter que la CNT-FAIté a les Salesesi allí els posaren pera tirar al blanc.
Mésval això que no que poseninfeliços, com dien.
Me diu que d'Alzirali han contat queallí no han deixatres: han crematelsarxius, inclúsel
dels jutjats, i s'estan carregantla gent d'una manera espantosa. A Alzira són molt extremats.
Què li haurà passata (Vicent) Pelufo2
Ariza José Ariza Albarracín), menorde dies, ajustador anarcosindicaliste que viu cap a
Benicalap, me diu quetoteslesnits hi han talegues pel camíde Trànsits. S'ouenelstirs de

casa.

—Els trauen a pegarpassejets —me diu ab somrís semiidiota.
(Vicente) Riera, modeliste, de Burjaçot, era campanerdel'església i home de dreta.Està
assustat. La dona, molt devota, està aclaparada.Ell se me lamenta d'aquestestat d'inseguretat: totes les persones d'ordre tenen les portes tancades, tots parlen baixet i mirant de
reúll, plens d'anguniosa por.
—iLa Inquisiciónl i/Chitóni
—La Txecal iSilenciol
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per terra molts manuscrits ab sols les tapes, am les sagmes degans)i sense les pàgines, si
portades a cremar o arreplegades pels drapaires.
i
U no està massa segurd'entrarperací. Podrien prendre-lo per un beato feixista, o Déu Ú
sap quel De quan en quan es veu algú que rebuscai trau algunllautó o cosa dorada Que —
examina. Cerquenjoies, segurament. U diu que un xicon s'ha trobat un duro.Ja és prou per
a què no deixen res sencer. Ja no hi roman res nou.
1:
L'església està plena de xiconstirant pedresi trencant.
— e—

un aut de milicians molt ben equipat, amb matalapsi tot i una metralladora, enviats
Pepito Ibànyesi Birlanga (García Berlangal, a pels meus cunyats Joan i Pepe.

Pepicoli diu a Tonica (María Antonia SenentIbàfiez) que no hi ha Govern, que ma

els comitési que el Govern està de pantalla.

M'han dit que una dona va anaral dipòsit per cercar al marit i un fill, i en veure-ses
arrancà en plors cridant:
1
—jAssessinosl Criminalsi
L
Diu que un milicià li pegà un tir i se la deixà en ellloc.
I
Són molts els casos que conten deparei fill que cauen per acompanyar-sel'u a l'altre. i
ame

I

ix a pegar un passejet i entre pelcarrer del Port (de Ciril Amorós) des del pontde la Mar,d

i en arribar als quatre cantons amb Císcar metrobe quatretrinxeres fetes amb les despullesj

i els sants del'església dels Caputxins. El Cor de Jesúsestà plantat enmig,cara el pont delÉ
:
— g —

af

I

LES,

la Mar,

(Diegol Martínez Barrio, que està ara a Albacetarranjant allò, ha dit que aquesta guerra —

civil estaria acabada pertotl'agost. Sembla mentira que un hometan representatiu
com

ell puga permetre's bromes tan pesades com aquesta, a menys (quel noesreferirà a l'agost
—
de l'any que ve.
A menys queespere queels militars sentreguen o que intervinguenles nacions.

L'Uruguay ha convidat totesles nacions hispanoamericanes a una conferència per veure —
d'acabar amb aquesta mena de conquerir el poderpolític d'Espanya. Sembla que Xile s'ha
adherit, però per prompte queaçò porteresultat, passaran alguns mesos, sens dubte.
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O
ecdiige
Ha circulat la notícia que han assassinat a-n Vicent Noguera Bonora, milionari, president

del consell d'administració del Banc de València, de la patronal fil cònsol de Polònia a València, qui tenia el xalet a Massarrojos.
El seu cadàver ha estat trobat a la Malvarrosa.

Tres versions he ogut sobreellloc on fon pres: uns diuen quea sa casa, altres, que en
una barcadirigint-se a un vaixell estranger: altres, que a l'aduana del Grau quan esperava
ocasió per a embarcar.
Sembla que no haurà estat assassinat a sa casa, perquè era cònsoli haguera pogut
hi haure complicacions sèries i aquesta gentnoés tan tonta. Lo probable és que hauran
esperat que ixquera.

La versió de l'aduana sembla la méslògica. Estava a l'aduana esperant per a embarcar
ambtota la documentació en regla i en això unes milícies que irrumpixen.El cap de l'aduana
tanca a la família i ell en un torreó: les milícies se'n van però tornen de sobte que deixen
telefonar: Nogueraes defén,xilla, la donai els xiquets pregueni ploren, però consegueixen
emportar-se'l.
U queviu a centpassosdellloc on se'ls feren, conta que en abaixar es va defendre (ell
era corpulent)i s'agarrà a la porteta del'aut, però u li pegà una punyalada a la mài el feu

soltar. Es separaren i se'l feren trets.
Els antecedents d'aquesta mort,a la què seguiranaltres, es podentrobarenel periòdic
Verdad, del PSOE, del dia 19, ahir, on en granslletres diu djOrdenantifascista en la retaguardialls, i en l'article eContrael fascismo, en el frente como enla retaguardia2, del qual són
aquesteslínies:

di.) El enemigo ocupalos mésinvisibles puntos de ataque. No olvidemos queel gobierno de la República ha extendido su condenación a todoslos que directa o indirectamente'
contribuyeron al desencadenamiento de la més cruenta guerra civil. El dinero, la posición
social, el talento mismo, son armas poderosísimas que han representado su papelen la
inicua cuarteladaclerical. Ese indirecto apoyo ya està queriendo servirles de salvamento a
los que han visto quebradassusilusiones conel fracaso de la subversión que alentaron.Esta
gente recurre a todos los medios y acosa plafiideramente a los hombres de izquierda, que
hubieran caido ametrallados enel instante mismo deltriunfo militar en Valencia. Convendría descubrir qué amistades se ocultan detrésde ciertas requisas del Frente Popular, que

no tiene otra finalidad que proteger las viviendas de gentes adineradas, més que dudosas,

saber hasta qué punto puede el Gobierno de la República considerar como personas gratas a nombres (sic) tan reaccionarios como los de Noguera y Montesinos Checa, cónsules
no diplomadosni de carrera, aseguradostras SU inviolabilidad diplomàtica, a quieneslas
fuerzasleales a la canalla marxista custodian su puerta.Seria interesante también tomar
determinacionessensatas(sic) con respecto a prestidigitadores tales como Ibàfiez Rizo,
nombre que desde hace afos cubre Valencia con una espesa capa de mugre (...bx
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Esperem que no tarden en caure Montesinos Checa:i Ibànyez Rizo/5 altres dos cònsols

i persones que abans de vindre aquest nouestilpolític dels hòmens-hienesels teníemper.

honorables i dignes, resultant ara que estàvem equivocats. No és quejo estiguera confor-

me ambl'estat de cosesanteriors, lo que no estic conforme és ambels procedimentper

a canviar-les. Les revolucions no serveixen més que per a destruir coses materials, peròno

pera variarl'esperit de les coses, sinó per a empitjorar l'estat moralde la societat que les

pateix. Les revolucions són un botenrere, crec jo,
——i—

PE

Les bandes de facinerosos quetreballen pel llur compte estan fenttal malesa i sembrant
el terrori el desordre dins de les mateixesfiles del FP (quel, dins de poc, seguintaixí, nengú
es podrà fiar ni del qui parega més adicte i amic. Perçò clamen un dia i altre dia contra
aquestsindividusisolats i incontrolats, al paréixer sense gran resultat. El mateix periòdic
Verdad (Pravda) publica un article en contra d'aquestes bandes:
di..J :Qué se proponen o a quién obedecen esos gruposaislados de gentes irresponsables que, deshonrandoel sagrado uniforme dela libertad del pueblo, cometen actos
vandàlicos, saqueos,robos, requisas' por cuenta propia, amenazas, asolando con sus razzias
nuestros campos, sembrando elterror y la desconfianza entre los pequenios campesinos,
comerciantes, industriales adictos al régimen, quetan útiles servicios vienen prestando
desde los primeros momentos7 (...J

Llamamosla atención del Sefor Gobernador (que és un ninot) de las Milicias (que són

les que manen) y de los comités del Frente Popular (cap de turc) que deben robustecer su
autoridad salir al paso de estos hechos miserables, tomando urgentementelas siguientes
medidasde salud pública:
Evitar la entrada en los pueblos de gentesextrafias.
Notolerar y oponerse enérgicamente a esas bandas de salteadores.

Dejar las detencionesy represalias a cargo de los comités de Salud Pública del Frente

Popular.

Averiguar quienes lanzan amenazasi encarcelarles.
Castigar duramente a quien ataquela pequenia propiedad.
No admitir ninguna requisa de establecimientos que nolegalice el Frente Popular L..Jx

Jo no redimixc deculpa nials comitésni a les milícies. Això de l'eorden revolucionarios no

passa d'un tòpic de mitin i de periòdic, qui sembrala terrortreballa sempre per son compte. 3
A lo més, poden haure duesterrors:la dels comitési la de les milícies, pretendre posar un

ordre dins del desordre em sembla una de tantes imbecilitats revolucionàries dels professi-

onals. Quan no hi ha mésllei que la voluntat d'un Comité, es sembrala terrori el desordre,
On no hi hanlleis escrites, tribunals quelesinterpreten justament i una força organisada
regularment que imposela justícia, no es potcollir més que això, ço és, anarquia.

212 José Montesinos Checa (València, 1858-1947). Advocati polític. Alcalde de València (1901 i 1903),
diputat en Corts, sotssecretari del Ministeri d'Hisenda (1919) i cònsol de Perú a València.
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Ernesto Ibànez Rizo (Castelló, 1875-Algesires, 1944). Diputat a Corts, alcalde de València (1910-11) i

cònsolde Portugala València.
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Menys mal que, com no s'ha reiteratl'ordre d'allumenar els balconsi tindre'ls oberts,
hom hu anà tancant-los i apagantels llums. Es poden contar ab els dits els balcons que
s'allumenen.
No obstant, ma muller ja tornaria a Massarrojos. No troba acíla tranquilitat que esperava
i és quela tranquilitat no es trobaenlloc, la tranquilitat dimanadelpropri esperit i l'esperit
està aturmentat. No ésja la temor a perdrela vida, no són ja tampocels assassinats en gran

escala: és alguna cosa indefinible de malestar queli fa desitjar a u, no la mort,sinó quelcom
així com la no-existència.

Hom no volguera existirl Comencem desentir vergonya de pertànyeral gènere humàl
Quanta falsial Quanta insinceritatl Quanta farsal

Divendres, 21 d'agost de 1936
— a —

En anar al taller veig un aut de la CNT amb dues calaveres, al paréixer de fusta,tretes
d'alguna peana de crist o altra imatge.
En passar percasa Vicent Noguera,a la plaça d'Ausiés March,hi veig Guàrdia Civil ala
porta (guardantel consolat2)
Al taller, (Felip) Borja me diu que pelseu barri continuenles sardines.
Els de Burjaçot, (Vicente) Riera, (Miguel) Sorianoi altres, me diuen que tenien els presos
en l'Ajuntamenti que, per a major seguretati perquè no cabienja, els traslladaren a l'Escola
d'Artsi Oficis: que l'alcalde va demanar Guàrdia Civil en vista que anaven auts forasters,
volenttraure'ls per a emportar-se'ls, però quela tal guàrdia, a les quatre del matí, tornava

ambels milicians del poble, i que ahir ja en tragueren algunsi els mataren cap al terme
de Paterna,i que esta matinà n'hantret sis més, tots jóvens,alguns novençans, i també els
han matat.

Diuen que diuen quesónforasters els matadors, però que això no ho podrien fer sense
la complicitat d'alguns del poble.
El Soriano, que té un germàpres, el major, està que noli toca la camisa al cos. Un altre,
Alonso,àlias Bodega, diu que vénen deValència portant órdens pera traure-los.
Un altre operari me diu que per Sent Miqueldels Reis també hi han talegues.
mb
En anar a casa passe per Sent Bertomeu. En entrar per la Maedéu Grossa me trobe un

núvol de xiconsdetotes edatsi algunesxicones. Més de quaranta.Tot està ple de pols. De

sobte veig com els xicons, ab una corda,estan volenttirar les columnes d'un altar, altres n'hi

han enterra. Són de fusta revestidesde llepis, com els angelotsi les estàtuesi els adorns que

tambésónde llepis. Arquitectura de bufar en caldo gelat, que parega, encà que nosiga.
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Sobtadament, una columna,forcada pels xicons, se'n ve sorollosamenta terra,s'alça un
núvol de polç blancai els demoniets fugen, pera tornar,al poc,a la tasca. Alguna columna.
d'aquestes va a obrar d'Herodes.
Seguixc la meua búsqueda arreplegant algú que altre document. Quanta dest
u d'ells amb merda.L'arxiu està convertit en comúi dins de poc no se podràni pujar. E
està ple de tapes en pergamí amblesfulles arrancades, probablementpels buscadors de
papers, qui no s'atreveixen a emportar-seelsllibres sancers perles ordres severes que: d
donaren, però que deuen hauresortit poc efecte (si no ha estat contraproducent)car,tal h
volta, podríem cercarelsllibres en ca els pellers.
Si no haguera estat per la temori pel respectei creure que no s'atrevirien a trencarle i

portes,tal volta haguera pogutsalvar gran part (de la documentació),si, per compted'anar. —
arreplegant documents brutsi esbargits, mentreels pellers se'ls enduien a sacs, haguera
anat francamenta l'arxiu.
— ( —

He anat a prendre café a Acció d'Art, està molt animat. (José) Mateu,el ceramista, està
dignat.Li passa una cosa que podriaferriure, però quel'està molestant. Tél'estudi ambj
i
el quals'ha anatarreglant, fent caminets de passeig i una replaceta On tots sentrecreuen. i
Aquí ha donat algunafesta artística on han anatfamílies d'altresartistes, diletantsi amics. —
Al Pis de dalt viuen falja alguns anys unsestrangers molt amics dels, crec que deman
mala sombra,d'eixe tipus ignorant i de mala fe, lepra detots els partits polítics.

I

Aquestesveinesl'han denunciat com feixista, per la seua amistat ambelsdits alemanys:

perquè al seu estudio no reb més que persones burgesesi no proletaris.

Tu

—Pera què vullc jo el pobres2 —diu indignat el Mateureferint-se a la necessitat de qui

li compre els productesdel seu treball.

L

at

Però lo grosdelcasi lo queelté fora de les seues casetes és que l'han denunciat també3

perquè diuen queenel seu jardí té formada una custòdia entre els caminsi la placeta. sa
(Adolf) Pizqueta me diu que Lo Rat Penat està en disputa entre EV. (Esquerra Valenci-—

ana) el PV. d'E. (Partit Valencianista d'Esquerral sobre quin dels dostindrà mésdreta laÍ
incautació.

aÈ
z

i

—

a

EI
h'

En tornar capa casa veig a-n Rafel Font de Mora," enginyer agrònom i director que fonÉ
de la Granja Arrocera de Moncà,inspectordeltreball i què sé jo les coses, que va figurar —
molt quan a la Dictadura, monàrquici personasignificà, perlo tant.

Va en mig d'altres dos i com éstanalt i tan prim i va vestit amb una roba caqui ampla

pareix un antic ninotdela falla. Ens pareix més prim i desmillorat, quasi lívid: un cadàver —3
214 Rafael Font de Mora Llorens(València, 1893-1978). Enginyer agrònom i professordel'Antiga Escolade—h
Perits Agrícoles de Burjassot. Va serinspirador de la Federació d'Agricultors Arrossers.
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mecànic.Ell no me veu,ni li dic res per si comet alguna imprudència. Va cap al pont d'Aragó
i em dóna veritable llàstima.Ell, tan pulcrei atildat sempre, pareix ara un disfraç.
— e —

Lluís (Zalbideal, el nuvi de Toni, diu que al Cabo de Palos assassinen als presosi van traguent-los d'allí després. Diu que han matat algunsoficials, entre ells un tal Enric Serra, fill
únic d'una família de Castelló. Era tinyent de la Guàrdia Civil i fon pretenent deToni.
A les presons diuen que hantret la Guàrdia Civil i han posat milicians.Si és veritat açò,
és que va a començar la matança del presoners.
No sé si em crega ninguna de les dues notícies.

Ma muller m'ha dit que la fadrina Marina ha dit quevol allistar-se com a miliciana. Un
bon dia se'n anirà ab algun comuniste: és guapetai té el cap ple de vent marxiste.
M'han dit que es veuen milicians amb açot, el Anutrus (segurament hi ha que fer-ho tot
com a Russia)'$ Aquestes mentalitats primitives no presten per a més, estan dirigides des
de Madrit o Barcelona i inspirades per Rússia.
Forasterismel

a AS

S'ha nomenat un Comité de Salut Pública que obrarà omnímodament i sens apelació
judicant tots els presos.
Prohibix l'actuació anàrquica dels grupets victimaris, però aquests continuen campant.

Dissabte, 22 d'agost de 1936
—— a —

En anar al taller passe per Sent Bertomeu,serà ja la darrera visita, per si encara trobe
t
alguna cosa,revise tot l'arxiu minuciosament, és a dir, l'exarxiu. Una descripció del'esta

Sent
en què ha quedat l'església donaria una pàlida idea. Al menys, altres esglésies com
Martí sembla que després del'incendi no han estat més profanades, però aquesta serveix
de camp de jocsa tota la canallainfantil dels veinats.

Tot lo quel'incendi ha respectat van profanant-ho: sepultures, ossaris, làpides trencades,
els altars van destroçant-los,si alguna cosa quedava,i mutilant les figures a pedrades. Pertot
arreu papers xafats, bruts,esgarrats, dellibres de cor i de devoció del'arxiu. Ple d'algeps,
de
troços de cornisament, de moldures,ferres, llaunes dorades, tions de fusta no acabats
a
cremar, carbons i pols, molta pols. Del'altar major no hi romanen més que-ls graons. Cap
l'arxiu, lloc més escusat, serveix perad això i no veus més que egualesterrereso i documents
,
pixats, merdats o servits com a paperhigiènic, i tapes, moltestapes, la major part de pergamí
tot mestallat amb rests de moblesi enderrocs,cristalsi troços de roba. Un desoril
com a
215 Esrefereix al fuet detrestires de cuir ambfil d'aram emprata Rússia durant l'època imperial
instrument de suplici.
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Havem decidit tornar-se'n a Massarrojos i dinar ja, hui, allí.
Dl i
Al taller mediu (VicentelRiera, el modeliste, que vansoltantels presos. (Miguel) So
me diu que n'hansoltat 15 i que:n queden quatre,entreels qui està son germà.

(Felip) Borja diu que pel seu indret han disminuit les sardines perquè han augrr
els guàrdies. Diu que l'escàndolhavia arribat a l'extrem que a les set de la vesprada ja co
mençavenels assassinats.

(Rafael) Planells, el montador, qui acaba de vindre de Bocairent de fer una insta ad
mediu queallí està prou tranquil i que mon cosí Baldomer, treballador infatigable 0
la ensenyança delpoble, ara està en perill de perdre la carrera i demana que fem qu

perell, si podem. Era president del Centre Valencianistai diu que hi havien dos feixistes

ad ell l'acusen de complicitat.
En tornarper la vall de Càrcer varen veure pel camíbastants assassinats, u d'ells esta
en un gran xarc de sang. Causava horrorpertanta. Per aquí diu que dien queals de la Riber
els portaven a matar aquí.
Pasqual Martí (Bonell), montador, qui ve de Carcaixent, me diu queallò fa fredat, S'ha
apoderat de quasitotesles finques,i els tatxats de dreta, que no han pogut pegara fogir,

se'ls fan de nit a sis i huit talegues.

I

Han prohibitels registres domiciliaris, peròla xicalla assaltai registra els domicilis el
busca de cosesreligioses per a cremar-les i molts veinsja els ho trauen al carrer per a es
quivarl'assalt.
Diu queel jefe comuniste és un factor del'estació, castellà, com castellans quasi tc t

els capitostos.
i
Diu queels quifan els assassinats són forasters que vénen en camionsi els diuen els

cascos, perquè ne porten desoldat.Els de Carcaixent, covartsl, són els qui assenyalenle
víctimes. Con a totes bandes.
Forasterismel

Ad Alzira, diu que passa pitjor. Ha hagut una explosió que no han pogutaclarir com he

estat, produint molts mortsi ferits i, per a desfogar-se, tragueren huit presosi els asse
naren a tots. Lògica noval
— C —

Ab mon germà estudiela situació creada altaller perles circumstàncies. Per una ba

es veem obligatsa treballarels sis jornals com abans:peraltra, no podem pagarni logr
que a compte deles lletres que tenim en carterai dels contractes de faena ens adelantel
diners, perquè, diem nosaltres, abans no teníem crèdit als bancs: per una banda, so
sació, en certa manera, peraltra,criteri burgés, com si ací no haguera passatres. Aque
ambigúitat no potdurar: o és socialisa o es deixa continuarel règim capitaliste.
216.

Baldomer Vendrell Gómez, fill de Valeriano Vendrell Rebull i Josefa Gómez Andreu, germanastra: dal —

pare de Nicolau Primitiu.
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AR
Estant en aquest captivaments, entra Ludovico (Bueso Roig), l'etern disconforme, a demanar que li donem deu pessetes mésdelo queli pertoca, diu que hi ha molt de personal,
que necessita més diners, que així no es pot passar.
Li fem veure la gran quantitat detallers que treballentres jornals i menysi que nosaltres
fem tot lo que podem,i ell retruca quealtaller diuen que nosaltres no fem la que deguérem
i que es podria fer mésfaena. Diu que van a fer eldilluns una assembleaper a tractar de
resoldre la situació.
Quantse'n va, mon germà s'indigna. Jo ja no fasalt ni baix, aparentment. Traguefel. Me
diu que tota la setmana van cabilejant pera incautar-se deltaller. Jo meric, Car Si nosaltres
tenim que anai-se'n, no a trigar gensen tindre quetancar.Car queadells tal volta els negocienleslletres que a nosaltres no, i mentretinguen diners, podran tirar avant O fer com
qui fa. Aquest amargat de Ludovico és una calamitat.
(Carlos) Gargallo me diu queles fàbriques de conservad'Escrivà han estat incautades
pels obrers,i com els mancavallanda perals potsi sabien queal Grau hi havia arribat una
quantitat gran, amb una ordre del Comité de Catarroja, on hi ha perlo vist una delesfà-

briques,refrendada pel de València, sense pagar aduanes-i a pesardelvista" o quisiga-,

se l'han emportada.

Me sugereixsi això podiaestar aplicata nosaltres. Nosaltres necessitaríem una ordre d'un

Comité per a incautar-nos d'un banc, car ab dinerspera treballar no tindríem conflictes

per la manca de negoci.

mea El en
A Massarrojos me contenla tragèdia de Moncada,en la nit del dimecres passat.

El retor de Moncada, que assassinaren, té uns germansa Bétera —la víctima era beterà—

que, al paréixer, són comunistes o figuren molt en el FP de l'esmentada població.

En assabentar-se del'assassinat,els germans passaren a Moncadai exigiren al FP d'aquí..,

què diran que exigiren2 Puix queja que havien matat llur germà, devien fer lo mateix amb
els demésdretistes presos a Moncà. OhlForça dela lògica de la nova cultural Que ominosos
eren aquells temps del'odiosa burgesia, la qual corrupta justícia solia castigar als assassins

i no els familiars dels amics de la víctimal

A mi m'heu haviendit ranta l'assassinat i jo, amb aquesta mentalitat retrassada de burgés,
sempre heu havia cregut un despropòsit.
De vegades, algú de Moncà dia que no podrienresistir la pressió dels de Bétera. El ben

cert és que,tal dia, anaren uns camions, ben equipats, inclús amb una ametralladorai se'n

emportaren 25, 23, 13 u 11 —cadascú diu una cosa, però lo verídic pareix ésser que onze—
cap a Torrent.

U dels detinguts pareix que va demanar aigua i u, més compassiu,li heu digué al cap

de la colla:

—Per què) D'ací un rato ja no tindrà set.
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Es tracta del funcionari de duanes que s'encarregava de registrar els gèneres.
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a ed
A espatlles del cementeride Torrent els colocaren i assassinaren a tots.
A les tàpies del cementeri diuen que hi ha un rètol quediu:

cABISÍNIAr

at

Els en falten dos: u que està malalt, i es comprén que, per humanitat, no el maten fins
que no estiga bo deltot, i Agustí, l'apotecari, per estar tancat a Sent MiqueldelReis:
exigeixen quelsolten i els el deixen portar a Moncà pera tallar-liel coll.
—Per què: —li preguntava jo a u de Moncàqui, encara del FP, és element raonable,i d

em va respondre que perquèfon alcalde de la Dictadura i es va veure obligat a dissoldre é

una societat obrera.

Aquesta gentinculta i anàrquica és de lo mésvenjativa. jEncara se'n recordai noli heu 2

perdona, al cap de deu o dotze anysl

La família que ha anat a veure Agostí (Pérez de Lucial l'ha trobat conformat, diu que hi —

han allí més de tres-cents detinguts, la major part capellans, religiosesi militars, i un bisbe. —
Tambédiu que per a anarallí es necessita gran influència. Qui hu havia de dir: iPer a estat. —
pres a Sent Miquel, caldre influèncial Cert: l'auca del mónalrevés. Es comprén per què els —
infeliços que van allí els queda una esperança de salvar-se: creuen quel Comité de Salut
pública serà més humà que-ls victimaris dels auts punyeters.

Ve la tia Carolina (Ibàfiez Alonso), germana de ma sogra i mare de Carolineta (Pilat

—muller d'Agostí—: d'Amparín —muller de Diego Sevilla, qui no se sap on està—d'Asunció

—quin marit també està perseguit—, de Josep Maria,director del banc de Puçol, també en
gran compromís, i muller de Benito Merino, a quiestan arruinanti quina vida també no. —

està massa segura.

Ve amb Amparín, gràvida de mesos majors, resignada amb la seua sort. Ella ignora on.

està el marit. S'han donat casos de detindre a dones per a què confessaren on tenien els

marits o fills. La inhumanitat no ha pogutarribar mai a tan gran perfecció des dels temps —
bàrbres.
Diuen que han assassinatal P. Urbanoi a set religiosos que vingueren de Sent Sebastià
(Donòstia) a establir un col-legi d'ensenyança al convent de SentaTecla.
— P —

Ma sogra me conta que apenesse'n anaren Joan i Pepe —qui han escrit que han arribat
i es troben bé-, tornaren els mateixos que se'ls havien emportata registrar la casa.

No deixaren raconetperregistrar, fins damuntde les bigues de la teulà, on trobaren un —
encenedor de benzina que nengú sabia.
Se'n portaren unes armesantigues que dipositaren en casa del Manyo:pistoles de xispa:
i alguna escopeta(del lo mateix,i altres armestan terribles com aquestes.Trencaren una

Maedéui algunes estampes,i uns quadresde sants d'algun mèrit, els digueren que les portaren al quarter de la plaça de Tetuà —del PC, abans DRV, abans comtes de Cervelló—, que
aquí heu guardarien,car era llàstima trencar-ho, però els podria portar algun compromís
si algun altre, mésintolerant, venia a registrar, aconsellant-los que feren desaparéixertot
objecte de devoció, axí com tapar un retaule de Sent Vicent, fet de Manises.
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La meua sogra, com la pillà de sorpresa, no sabia on amagar, ni com, un eNifio Jesús,i
anava d'ací cap allà amb ell, tapat amb un mocador.
Després que se'n anaren, soterraren en l'hort, dins de pots grans de llanda, algunes
imàgens quehi havia enlestres cases, i això m'ha fet patent el motiu de trobar-se, després
de la conquestacristiana, tantes imàgens baix de campanes pels camps. Fon segurament
degut a recrudiment de persecucions per guerres o sublevacions, com ara.
ai

Entre-ls morts a Moncada, n'hi han de parents de la meua sogra i coneguts, tots persones
honradesi de sa casa que nengun delicte havien comés, sinó eraeltindre idees catòliques
i moderades en política i figurar alguns en el centre de la dreta (DRV).

El meu cunyat (Francesc) Ruvira i Nagore (Eduard Nagore Gómez) —gendre del meu

cunyat Joan (Senent Ibàfiez), el Roig- trobaren ahir al Manyo quianava al mas de Noguera,
incautat pels de Massarrojos,i els va convidar a veure'l. Jo nol'hevist. Ells es fan llengues
del luxe desplegatpertotarreu, al palaui als jardins.
Lo interessant, però, de la visita fon que u dels del FP de Moncadava anarallí. Els de
Moncada volen quedar-se amb el masa pesard'estar al terme de Massarrojos, ja volien que
es partiren les armeles i demés productesi el Manyo soposà.
—Un dia anirem a Massarrojosi vos tallarem el cap, primerals del Comité —diu el de
Mondcà.
—Vingau quan vullgau —respongué el Manyo, qui és un homeferm i sancer—. Ací
VOS esperem.

dir:

I com aquelltirava golaes donantimportància al Comité del seu poble, el Manyoli va

—Desde quant sou vosatrosrepublicans ni res2 Quant nosatres érem quatre en Massarrojos i anàvem en la bandereta aguantant, vosatros éreu del qui manavai hau segut de

la Dictadura i monàrquics: si no fóra pels de Les Casetes," que us han espentat, què serieu
ara2 Tant de matar i degollar, pues si quanta la Dictadura us haguerentallat el cap a tots,
ara podríeu fer lo que feu2
Ruvira i Nagore estaven espantats del gir que prenia la cosa.
— Cadascú que pense com vullga, dia el Manyo.

El de Moncà tenia un germàentre els onze assassinats.

—S'han llevat un enemic. Si m'haguera cregut a mi, no li haguera passataçò.

I heu dia tan tranquil, com si fóra la cosa més natural del món. Pareix que era germanastre.
— g —

Ruvira me diu queha estata València i parlat amb Pepico Ibànyez, cosíi encarregat
del Roig,el qui, parlant sobrel'horror dels assassinats, li ha dit que si anaven triomfantels

milicians anirien disminuint: però quesi perdien,llavors augmentarien.Ésla novalògica.
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Les Casetes de Badia era un barri de casetes que hi havia entre Massarrojos i Moncada,i que pertanyien

a aquest darrer municipi.
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Hi
Diu que el que presideix el Comité de Salut Pública és un tal López, home molt durtl
gran enterea, qui està fumanti escrivinti li pregunten:
ga
ai
—(Qué hacemosde...2

i Es

—iQue lo fusilent

hu :

I continua escrivint com si tal cosa.

Això heu diu, ab gran admiració Cap ad aquest personatgeforaster, com al segle passat
s'admirava a Jaume, el Barbut, o Candelasi les eSiete Nifios de Écijas2

ae

7

'

,

pala Tue me

Són molt durs. Tenen molt poc aprecia la vida... dels demés. Dels demés, perquè la major
part d'aquesta gent deu ésser covart conles rates, rònegamentés valentel qui sap la valor —
que té la vida i no abusa de la dels demés.

1

Seria poqueta nit, estàvem tranquilament a casa quan, de sobte, sentim tiroteig a l'ac
trada del poble pel carrer de Rocafort. De moment no sabem de què estracta, ni la seua —
importància, però el pànic s'apodera, tancadissa de portes, es cerca les persones de cai

manquen Ampareti Rosariet, les dones ploren i s'esglaien, Doménecestà al caure, Lluís —

també... Un desoril

:

Qui buscales xiquetes: On estan2 Guaite la plaça per un badall del postic: es veuen. —
milicians que passen cap a on s'ouen elstiroteigs. Tot està tancat. Les xiquetes deuen estar

dins d'una casa.

Moments d'angúnia.Esfa elsilenci. Guaitem pel postic i vegem vindre a Ricart bànez,

Lunal, Cardoço, amb les xiquetes, qui eren a sa casai entren Doméneci Lluís. Se respira. — L
4

Què ha passat2 Puix un aut que no ha paraten fer-li l'alto i li han disparattrets a les rodal
sense resultat nengun. Diuen queseria feixista. A lo millor, ni se'n ha adonat.

4
I i

—i—

LE

Lluís diu queli han dit que van a incautar-se de la habitació que té arreglada i moblada. I
per a casar-se amb Toni. Ell dorm allí i, no obstant, diu que la portera ha dit als miliciarte
que està deshabitada.

Estos xics són víctimes de les circumstàncies.Volien casar-se a juny, però, en morir-se
l'àvia de Lluís, heu aplaçaren al 15 de setembre, aprofitant u dels viatges que seu oncle —germà de son pare— fera a València com a capità del Cabo de Palos. Ara resulta que, a pesar de
fer-lo sindicar en la CNT,l'han llevat de capità en portareldit vaixell en València i destinar-lo
a presó. Tal volta haja estat millor açò i no quel volgueren fer còmplice del'assassinat de
presoners que diuen estan fent. Ara, segonsel diari, els presos comuns de Cartagena han
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Jaume,el Barbut (JaumeAlfonso i Joan) (Crevillent, 1783-Múrcia, 1824) i Luis Candelas Cajigal (Madrid, —

1804-1837). Famosos bandolersdel segle xix. El primer va actuar a Sierra Morenai per terres valencianes, —
mentre que el segon ho féu a la zona de Madrid. Les seues vides inspiraren diversesobresliteràries. Els Siete
NifiosdeÉcijar era una famosa banda de bandolers dela qual formava part José María Pelagio, més conegut
amb el sobrenom d'El Tempranillo.
i
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:

a

estat portats al mateix vaixell. :Conviuran junts amb els presos, digam, polítics2 Aquests estan
ficats en una de les bodegues de mercancies, sentaixí quel vaixell té camarots capaços
per a més de mil passagers, no solamentla penade la presói la intranquilitat delfutur: els
cal així mateix l'humiliació.
Blives

Berga, el cunyat deRafel Canyiçares, diu que Noguera, cònsol de Polònia, anava a em-

barcar en un vaixell estrangeri que, en mostrar els passaports,li digueren que mancavael

segell del Sindicat de Transports del Grau.Llavors se'n adonaren queestractava d'en Vicent
Noguera Bonorai se l'emportaren a pesar deles súpliquesi plors de la família.
U no s'explica que Noguera abandonara el consolat com no siga queja no es creguera

segurallí. Tampoc s'explica u que no demanarai se li concedira guàrdia fins l'embarcament,

com nosiga quela cua de criminalitat haja atingitfins les persones que creia méssensibles
a la pietat.
Diumenge, 23 d'agost de 1936
— a —

A la plaça s'ou gran soroll de ferres. És que trauen de l'abadia canelobres i metalls i heu
carreguen en un camió UGT, no sabem per a què. Diuen que pera fondre (il).
Hui és u dels dies que estic més preocupat.Hi ha que pensar sèriament en una nova
vida. Desprésdellegir els periòdics (no mai havem estat tan pendentsd'eixe quart poder
—jo crec que ésel primer, hui— que es diu la premsa) es sent u convençut de que el Govern
triomfa dins de poc i dominala situació. Domina2 Ah,si la dominara..l Però si triomfa el
Govern, que no governa fa temps,triomfarà la revoluciói l'anarquia més espantosa que

hauran vist els segles i que ensfarà desitjar el paraís de Rússia com a terra de promissió. Lo
que estem passantara, ens pareixerà un purgatori suau.

Haurem de preocupar-nos de la nova vida, del pervindredels xics, del nostre. Quèfarem2 Hui estic pessimista, i com la meua actitud és el mirall de la família, després de dir-li
algunes coses a ma muller, me penedixc, perquèsi jo percla serenitat, açò va a paréixer

un vall de llàgrimes.

Pensem deixar la casa de València i vindre-se'n totalment a Massarrojos, pensem deixarnosla casa de Massarrojosi anar-nos-ena València. Com pagarla casa de València2
Després de varis capgirament, decidim esperar, esperar, esperar...

Desesperar-nosl

— bes
La meua cunyà Rosalea (SenentIbàfiez) ve delxalet, com soltots els matins,i ens conta
de la por que passarenanit: primer,peltiroteig, i després(serien les dotze) perquèels tocaren
a la porta quanja estavengitats, resultant que era el Manyoi altres que anaven a dir-los que

no s'assustaren, que no era res.

Els assustaren per a dir-los que no s'assustarent
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Ad eixa hora s'oientirs per la banda del camíde Bétera:a les tres del dematí,altra vid

Pobres martresl

os

Ens diu que el retorde l'església delPilar havia estat trobat assassinat al camí de Nogens
ret.
my
Pel camí de Trànsits i cap a Montolivet, camí de Naçaret, hi ha sembratotsels dies.

També mosdiu quela Ibarurri, àlias la Passionària, ha pujat cap al xalet de Noguera, de

paellota: després ens ha dit el Manyo que eixa dona treballa massa i necessita descanç. dib

Ahíli vindria bé passar unsdies.
Els proletaris sibarites redemptors del poble.

M

— C —

La mentalitat de les gents popularís) està tan conturbada per predicacions mitinesques

i propaganda de premsa i quiosc, que souen una de coses absurdes que espanten.

he 3

Heu he vengut a dir per unesfrasespillades al vol entre Librada, la comunista ibertàra,f

i una parenta seua, qui es lamentava detantassassinat.
—Tu sapsals pobrets que maten2 —li dia.

ami

I responia Librada:

—Però tu sapsles doctrines que predicava eixa gentola2 —referint-se als capellans i
gents de dreta.
Lògica de la nova cultural
dd a

No li val a nengú la casa santa com caiga entre cella i cella de punyeters.
cai
El meu gendreVíctor (Bueso),cridat perl'alcalde de Set-Aigúespera inspeccionarel grup: 8
escolar en construcció, després de traure un salvoconducteple de segells, en arribarallíja.

l'esperava u del poble quel coneixia, i a pesar de conéixer-lo i d'estar cridat per l'Ajuntament,

encarali va preguntar com als demés:

—-iTrae V. los documentosen regla2

Diu que a Set-Aigúes la cosa no pareix que haja estat greu, però els de Requena diu i
que han pres el costum de portar-los a matar al terme de Set-Aigúes. Requena, diuen que
pareix un infern.
Estant Víctor en Set-Aigúesvaarribar u de Requenai reconeguéel cadàverd'un cunyat i
seu, home de dreta, que anava ell buscant des d'ahir i tota la nit. Està líVit, desencaixati
amb parar de sofriment.
—iPues ese es el cacique de izquierdas de Requenal —li digueren a Víctorels de Set

Aigúes.

Noli valgué pera res tindre un cunyattan influient en el FP, i aquest pensaria en el drama

familiar de sa casa, que li havien portat aquestes criminals intoleràncies.
— e —

Lluís (Zalbidea) insisteix en que al Cabo de Palos se fan fusellaments. Conta queli heu

han dit uns mexicans qui heu veuen des d'on s'hostatgen al port.
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Sembla un poc dur creure això, perquè jés que dels demésvaixells no es veuria2 l el
perill que significaria això per als demés bucs2
Aquests mexicanssónl'oficialitat que ha vengut de Mèxic perfer-se càrrec dels vaixells
de guerra, construitsals nostresastillers pera la dita nació, i diuen que estan horrorisats de
veure el que passa ací. Ells, que vénendel país deles revolucions, no han presenciat cosa
igual.Allí no s'han atrevit entre tanta persecucióa la religió am la Maedéu de Guadalupe
com ací amb la dels Desamparats.
ae
Ens ha dit un dependentdel meu nebot Pepito Bellot que probablement no vindrà a
veure la família, que no ix de la naia de l'almacénperpora la represàlia dels pistolers, que
li han fet donar cinc mil pessetes pera la suscripció de les milícies.
Tambédiu queja han averiguat qui sónels pistolers quel'atracaren, que són delcarrer

de Sent Ramoni queli han dit els milicians queté allí en casa, quesi vol Pepito, que els

mataran.

Noli faltava més queaixò. La ditxosa guàrdia miliciana diu queli costa més de cinquanta
duros diaris. Diu que hi ha qui té la donaallí i tot a mesa i mantel.
— g —

Esta vesprada també ha hagutmitin. Sembla no ésser tan extremat com el del diumenge
passat. (Vicent) Marco Miranda, qui ha parlat per EV, diu que eno hablaba en valenciano,
porque la mayoría no le entenderian. És l'excusa de sempre d'aquests valencianistes de
bisuteria.
Lo xocantés el noutòpic inventat pels republicans: eLos republicanos nos hemosequivocado. Entreguen la República a les mansextremistes, senselluita. Per a què lluitar si ells no
eren més quequatre gatsi ara no van a romandre niles cues2 No saberen a temps unir-se
els republicans en un programa mínim que permetera eixamplar i consolidar la República

i preferiren cadascú, salvo uns poquets,lligar-se ambels intolerants extremistesi ja ho tens.

Els extremistesels esclafaran com als ous entre pedres,i la lluita i la victòria és entrei per als
extremistesrojos o blancs. Han preferit la destruccióa la rectificació i ho han aconseguit.
Qui té la culpa) La història ho dirà,si es pot aclarir en aquest caos.

EN
Peguem un passeig perla vesprada. Jo me'n vaig amb mafilla Empara i ma muller amb
les xiquesi gendresal xalet,i allí es trobarem de tornada.
Jo aprofitel'ocasió pera fer-li unesreflexionsa la filleta, qui està en l'edat de la imaginació,
sempreen bullent —tretze a catorze anys- i contrarrestar les males companyiesi les folles

doctrines d'aquesta gentignorant defadrines, qui tenenel cap bolat amb els milicianetsi
milicianots, que les emboven amb quatre tòpics que noresisteixen el mésllauger examen
d'una personareflexiva, però queesfixen tenaçmentenels cervells senzills.

En tornara casa, posem la ràdio i escoltem algunesdeles estacions prohibides: Tenerife,

Burgos... Tentant, tentant, s'ouen les veus de socorsi notícies d'uns familiars als altres.
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Ens diuen que a Còrdovaels militars han destroçat una columna, que per

Extremadura

han destroçat la Columna Fantasma que va eixir de València prenint-los 16 canonsi fent:

morts,ferits i més de mil presoners: que han presVillanueva de la Serenai es van adirigir

Madriti socórrerals quessresisteixena l'Alcàzar de Toledo, al qual uns avions militars han tirat.

queviuresi proclames d'alé. Hi ha que admirar aquests hòmens, cercats per totes bar
queresisteixen setmanesi setmanessense retre.

i

També diu que ambels vaixells de guerra adictes i els dos que estan acabant al Ferrolfor
maran una esquadra quees dirigirà al Mediterrania enfrontar-se amb la roja (del Govern
Diu que ad aquest no li queda nenguna base naval, car Cartagena és dels militars

açò

pareix confermar-ho una nota del Govern publicada al periòdic de hui diguent que s'havia
preparat Màlaga com a base naval, car Cartagena hi romania massalluny.
Diu que Cuba ha reconegutel govern de Burgosi quealtres repúbliques ame:

volen trencar ambel Govern espanyol comuniste.
Anuncia que han estat assassinats pels rojos Jacinto Benavente,els germans Quint
(Serafín i Joaquin Alvarez),el pintor(Ignacio) Zuloaga, (Pedrol Munioz Seca,l'actorvale
Rivelles (RafaelRivelles Guillén)i altres.
Anuncia quel'aviació militar ha incendiatels dipòsits de la Campsa de Màlaga, que estè
incendiadai la població ha fogit cap als monts.
:No han estat predicant(i consentint que predicaren) que hi havia que ferla revoluci É
que la República que portaren el 14 d'abril havia estat molt pacífica, etca.2 Doncsja tener
la revolusionsita.
El mal és que la patim tots.

Huivénen en FraguaSocial unes declaracionsde (Lluís) Companys a un periodiste ang és

perles què es demostren que Catalunya,a les hores presents, està entregadaa l'anarcosi1

dicalisme, cosa que, peraltra banda ja sabíem.

Ahl També hadit la ràdio, crec que de Burgos, que da leyenda de los mineros de A
rias toca a su fins. Els minaires eixos que diu que encenen les bombes-frase d'lindale
Prieto— amb la punta del cigar com si foren coets de romeria.
4a

Es coneix quells vaixells de guerra rebels estan fent-los pols. Lo cert és que fa un me:

que estan prenint Oviedo, i Oviedo continua rebel.

ha

i

També denunciala ràdio certa complicitat de França per consentir passar gentde (£
talunya a Sent Sebastià per territori francés, i que la questió internacional no està
clara a causa d'una reclamació que/l Govern alamanyli fa a l'espanyol per haure canoneleja
un vaixell comercial d'aquell país.
ll

— q —

aÈ ceHui

Dilluns, 24 d'agost en 1936
Al taller me diu Batiste Garcia (Alcaniz), montador, que a Sueca han publicat un bé

diguent que els propietaris de batedores deuen reparar-les, car, en cas contrari, s'incautaft
d'elles per reparar-les i posar-les en condret.

È
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a ES
En eixir deltaller trobe a Pasqual Martí (Bonelll, montador, qui ve de Carcaixent, on està

desmontant una netejadora per compte de Planelles. Aquest està a Anglaterra. És casat
amb una anglesai els sossoitselpillaren allà. L'han cercat vàries vegadesi algú de Burriana

li ha dit que n'hi han molts de coents d'ell, qui volgueren fer-lo a tallons.

Deixà ací uns apoderatsi sembla que aquestsestan liquidantel negoci que té a Espanya

i estan avorrits d'exaccions i amenaces. Hui diu que ha anat Pasqualet per a quèli pagara
una factura de jornals i demés despesesfetes,i ha trobat a u dels apoderatsagitati nerviós
perquèli han dit que unsde la FAI anaven cercant-lo. Ha telefonejat ad algú al qui li heu

contava, demanant-li empari ell se'n anava inmediatamentfogitiu. Una delícial

ae Dar
A la porta de Governació he vist un aut ben equipat am un matalap fet exprofés quel
tapava desdela trassera al radiador, portava una aspillera per darrere on assomava un fusell:
era de la CNT-FAIi posava eSanidady i ab una creu moradai altra roja per damunt.
No diuen queestà prohibit que les ambulàncies de sanitat vagen armades2
També veig un altre aut de la FAl amb dues banderesrojinegresi a cada estribera anaven
sengles milicians, amb gorreta de quarter, camisa roja, pantaló negrei fusell, plantatsels
dos, hieràticsi bells. Anaven partint cors de miliciana cap al pont dela Trinitat.
— 6 —

A la Caixa d'Estalvis hi ha una enormitat de gent:jo vaig a treure cent pessetes. Un bon
amic, Tarín, me hu arregla i ixc prompte.
En arribar a casa de Gonçal Julian, Anita, ma consogra, me diu queel nostre nebotPepito
Bellot ha tingut un còlic aquestanit, però queja es troba millor.
No sé com hi ha nengú que tinga hora ni menjada bonal

En tornar-me'n cap a Massarrojos, me trobe l'inevitable (Maximilià) ThousLlorens, qui,
com sempre, està molt aqueferati no pot acodira tot.
Van unes mestresses a la plataforma i puja un mestre conegut que entaula conversació.

—Mehan dicho quela FETE —Federación Espanyola de Trabajadoresde la Ensenyança—

ha hechoja un arreglo con las escuelas de Valencia —diu ell.

—No,sólo ha sido paralos servicios de beneficencia, para que no queden abandona-

dos, pero nada més —contesta una de les mestres-, y no crea V. que es ninguna ganga:la
Misericordia mismo es una esclavitud. Hay que pasarse allí quince días o un messin salir,
para estar siemprea la vista de los chicosy trabajar ocho horasdiarias. Jo prefiero mi escuela
del pueblo.
—Puesyo prefiero la Misericordia que miescuela del pueblo, y estoy dispuestoa ir allí
(a la FETE) a ver qué arreglo esése.
Abaixedeltranvia convençut del'altruisme ab què procedeixen totes aquestes gents,
buròcratesi usufructuàries dels favors del poder. Deuen anar espai, però, no-ls tatxen de
feixistes, que hi ha genteta capaç de cometre un assassinat ab tal de llevar-se un estorb
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I

—

en la seua carrera. Es comprenia que aquelles mestresses ab altres camaradas havienfet.
un repartiment deixantenforaaltres ab millor dret,i el mestre pareixia uU d'aquests,qui ne
Es.
estava dispost a deixar-se atropellar pels seus equitatius camaradas.
sa
— d—
cr
Tot lo món diu salut per compte d'adiós o adéu, de vegadesels poc acostumats sole
sia
dir cadiós... saludh
Els primers dies, pertot arreu s'anava ab el punyen alt. Els dels auts i camions co nu
amentalçaven el puny als vianants i molts d'ells responien abjoia i altres obligats,prou
hi romanien indiferentso feen la vista grossa. Hui va passantla pallola punyetera: ja noe
Í
prodiguen tant els punysi ja la major part de la gent romanindiferent.
En quanta l'adiós o adéu, ja va tornant a dir-se sense temor, per mésque persistel
l'abundància delsalut.
—e —

Resulta quela Passionària no va anar al mas de Nogueranitan sols vingué a Massarrojo:

No passà del projectei d'una exageració de ma cunyada Rosalea.

i

ho celebraren amb una comilona.

1

Quiva vindre fa dies, a poc d'anar-se'n Noguera, fon LJosé AntoniolUribes i altres,ial
dr P

:

A Moncada,diuen que estan fent més trinxeresa tota pressa, i com coincideix ques C
Massarrojos estan perfeccionantla llur amb sacs terrers, tothom pensa si es tractarà de /
rivalitat pel mas de Noguera. També diuen queels treballadors de les fàbriques de Noguer
pretenien que se'ls entregarala finca com a garantia per a podertraure diners per continua
els treballs, i que aquests es neguen.

Després havem sabut que lo de Moncà obedeix a que encara volen endur-se els :
presos que hi romanen(ja haneixit els 25 afusellats que dien de primer) per a matar
els de Moncà s'oposen.
— g —

Víctor (Buesol ha parlat ab un contratiste d'obres públiques o sobrestant, el qual
m'ha dit i no recorde,quiés cabo de milicians, el qual volà com observador en una avio
de cacera convidat perl'aviador. L'objectiu era Terol, però no pogueren volar a menys dé
3.100 metres sobre el nivell de la mar, o siga a 2.100 sobre la dita ciutat. Varen observar qu
totes les seues forces —les del Govern- es replegaven cap a enrere i que únicament UA
columna catalana que estava ben situada no es va moure.
i
A pesarde volartan alt,els tiraven de quan en quani tingueren quefogir valent-se
truco de caure en barrina, perquè es veren vindre dostrimotorsi un avió de cacera re
Aterriçaren a Sarriói ell volia tornar-se a pel tren, però per fi el convencereni se'n tornè

Manises en l'avió.

Un altre avió que va eixir darrere d'ells, diu que no va tornar.
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da fs
Solidaridad Obrera de Barcelona, del diumenge, diu així en granslletres: eStalin, como
todoslos dictadores, recurreal fracasado truco de los complots, para 'brillar comoestrella
de primera magnitud enel firmamento mundiab,i no diu res mésentot el periòdic.
Però es veufen) bena les clares les armonies comunistes i anarcosindicalistes. Com han
pogut arribar a una conjuració elements tan repelents com burgesosi proletaris, socialistes
i sindicalistes2 No hi ha méslligam quel'odi, odi a l'ordre constituit, però ellligam és tan
feble que, apenesl'enemic que'ls ajusta en un mateix lligam desapareguera,la ruptura no
deixaria de produir-se. Aixina i tot, la unióéstan inevitable que el mitin del diumenge —ahir—
va tendir tot a mantindre eixa unió que per moments es veu quevaa fallar.
La CNT-FAItreballa per son comptei està cometent veritables assalts i assassinats al
marge dels comités, els quals tot és demanar respecte per al xiquet comerciant i productor,

per al modestburgés queno s'incauten sensela seua ordre, però continuen els abusos de
tota mena.

Hui m'han dit que la UGT ha demanat quetotsels xicots de vint en trenta anys dela seua

organisació, ques'allisten per a formar grups que impedixquen eixos assassinats estúpids
a mansalva. Veurem què passa.

— I —

Lluís (Zalbidea) conta quelo de la casa ha quedatarreglat béi que tot ha estat perquè,
com ell va tard i no. veien, i no obstant, de vegades escoltaven conversacions dins (les
fadrines qui anaven a netejar), recelaven.
També diu que ha sabut queelTèrcio està al Rincó d'Ademúç, cosa estranya.
(Rafaell Canyiçares diu que sap de bonatinta que Jaime I no s'afonà, sinó que va romandre molt averiat i passà a Cartagena de reparació, i ara diu que està en poder dels rebels.
La Radio Tenerife diu quel'aviació de Burgos, en nombre de 21 avions, han bombardejat
els aeròdroms de Getafe i Cuatro Vientos causant destroços, que dues columnes militars

es dirigeixen cap a Madrit i que haestat assassinatel cardenal-arquebisbede Tarragona,
(Francisco) Vidal i Barraquer2

La cosa no deu anar massa bé peral FP quan han circulat una ordre terminant desilenci
(diuenels diaris que contraels qui llancen bulos), len què) diuen:
aPrimera: no passa nada.
Segunda:i si pasa, no importa.x
Doménec (Gómez) ve diguent-nos que adell i alguns amics quees reunien en casa d'u

d'ells, han estat cercant-los per denúncia d'una portera durant uns dies, però queell ha
vinguta enterar-se quan s'ha desfetl'errori ha passat el perill.

220 Francesc Vidal i Barraquer (Cambrils, 1868-Friburg, Suissa, 1943).Bisbe i cardenal. Va ser empresonat
per un grup anarquista a la presó de Montblanc, d'on foualliberat pel conseller Ventura Gassol.
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Li han dit que com la citada portera ha donat moltes falses denúncies,l'han amenaçada

les pròpries milícies puix que tenia tot el veinat intranquil.

ps

i

I

Hi ha méstranquillitat en la gent. S'ha obert un poqueta l'esperança en dir quel'assessinati l'atracament tendeixen a disminuir. Ens causa menysterror el Comité de Salut Públ
que diuen actua en l'ombra, sempre dóna això una esperança dejustícia i especial
aquells qui, ni emotament, hem tengut res a veure en aquesteslluites canibalenques
en la llur gestació. Estem ja més segurs, encara que sempre exposats a unafalsa denúnciehis

O a una venjança personal.

La meua muller, que s'ha despertat sumicanti vessant llàgrimes per mi i pels fils, especialment(plelsxics, ha acabatel dia riguent-se,i al patí, reunida la família, hi ha un poc
d'alegria i humor.
—Algun pesar mos esperal —diu sentenciosament la sogra.
1
—iMare,calle i deixe-mosrespirar, ara que podemi

se
Mentrela política siga el camp dels osats, delardits fracassats en les demésactivitats
socials, el món s'encendrà en flames de temps en tempsdestruinttota cultura creadaa
força de segles, al marge, gairebé totalment, d'eixe tipus de política.
Semprel'ardit, l'ossat i el pocavergonyai sens conciència han tingut ocasió descalare
poderaclaparant el mèrit,la virtuti la ciència de governar, però, especialment, des de que
es conquerirenlesllibertats polítiques suficients per a què-ls amoralsi llops pogueren for
ramats d'anyells qui, servilmenti incauta, els nomenaren ramaders,la política ha esdevin
una berena(il llur i els pobles estan en perpètua agitació perlluites fratricides, sense a
finalitat que proporcionarel poder ad aquesta gent indesitjable que l'explota com un negot i
ubèrrim, trafegant ab les conciències, la sang i la pau dels pobles que-s pateixen.
5
No hi haurà política, vera política, mentre aquesta no siga obligatòria per a tothom, quí
ha de vindre obligata eixercir-la, mentre no esdicten lleis que defenguenels pobles dela
intrusió delforasterisme, mentre no es condenena la darrera pena als polítics d'ofici. Llavors,
els pobles començaran de fruir la veritable prosperitati pau,la llibertat compatible amblaa
necessitat social, la democràcia possible.
l açò vindrà. El progrés polític més gran de la humanitat serà atenygut en suprimir ea
ta
polític d'ofici i el d'afició, sustituint-los pel polític automàtici el d'obligació.
Una sindicació dels hòmensperoficis i mesters, obligatòria en arribar a certa e at
unes condicionsd'instrucció i educació per a perfeccionamentde l'individu, de la classe
i

del propersindicat,classificarien els sindicats per mèrits i per edati per condicions moréi: I

reconegudes, formant categories a les què es podria entrar per elecció rigorosai secretè
Aquestes categoriesserien de deixebles i mestres i abarcarienla totalitat del sindicat des
d
de l'entrada del neòfit finsla jubilació, en part voluntària i en part obligatòria.
3
La vida de l'home tindria quatre parts:treball obligatori peral sustent, vida sindical, vida política i vida familiar, la duració de les quals seria complementària i regulada segonscert
normesen quèla sanitat, la higiene i la moralintervindrien eficaçment.
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Els sindicats abarcarien poblacions, o grups de poblacions pròximes com a elements
indivisibles, mentre no es determinara la conveniència dela divisió.
Els sindicats elegeixen els hòmens que han derelacionarla vida de totsels sindicatsi els
qui han de governar la vida política en l'entitat de poblaciói els qui han de representarel

sindicat en la federació comarcal, entitat superior de cadasindicat,la qual elegeix el membre
que ha de formar en la confederació comarcaldesindicatsi així de la regió i de la nació.

En altra ocasió, tal volta desenvolupe en un llibre la meua idea confederatista que té
certs punts de contacte ab elsindicalisme al què jo, obrer, haguera pertanygut.
Aquests sónels polítics d'obligaciói, paralelament, ad aquest deuen haure els automà-

tics, que reduixquenal mínim les burocràcies que tendeixen a la complicaciói l'estatisme
o quietismei a la multiplicació del nepotisme,i és la mort detot intent de democratisació:
eixa burocràcia, eixèrcit nacional, policia rural, administrativa deufer-se perleves obligatòries,
fins on siga possible, deixantla direcció no política en mans detècnicssindicats.

Dimarts, 25 d'agost de 1936
— a —

Altaller, mon germà me diu que novamentva anar a veuresi li concedien un crèdit,
i pareix ésser que estan esperant que de Madrit els en concedeixquen u per ad aquest,i
llavors estudiaran lo nostre. Esperem asseguts per no cansar-nos.
Es reuniren els obrers de casa i sembla que acordarenanar ab el conteal sindicat o
Comité. També digueren que denunciarien a Úbeda": perquè pagavajornalsbaixosi no el

suplimentdel 2596 als seus montadorseneixir deltaller, i així mateix, que anirien en comunió

pels molins a que-ls donaren la faena. Bogeries.
(Carlos) Gargallo me diu quea lestorretesdel'església del Temple havist, un amic seu
que viu prop, guàrdies amb ametralladores.
A propòsit d'açò, ahir me digueren a mi que la matinada del dimenge havienvist passar,
molt alts, avions rebels cap a Terol.

També mediu Gargallo queahir, serien les seti mitja del capvespre, anava ab sa mare
per l'acera del quarter d'Artilleria quan es veu vindre un aut desbocati milicians cridant:
ciHemos tomado Teruell iHemos tomado Teruells amb unafolla alegriai, cridant com a
posseits, abaixaren al quarter.
Huila premsa no diu una paraula d'açò.
Recorde queVíctor (Buesolva dir que una de les columnes —segonsl'observador de l'avió
de cacera-,la que estava perVillel, havia dit que al dia seguent, encara quela oficialitat no
volguera, entrarien a Terol. Vaja perla deixuplinal
No ésestrany que hagenfet unaintentonai que hagen entrat... però no eixit.

221 Miguel Úbeda havia sigut aprenent, oficial i finalmentencarregatals tallers de Nicolau Primitiu: després,
va establir-se pel seu compte.
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També me diu Gargallo que ahir va ouretirs de pistola molt propet,pel seu carrer, i un
nebotseu li va dir que anaven milicians disparanttrets de pistola contra les làpides dels
Carrers i posantrètols de paper.

—b—

Soria

H
El carrer dels Cavallers es diu hui de la Metalúrgia, i la plaça del Cardenal Benlloch, de
los Trabajadores.
I

Continuenels assassinats. Doménec (Gómez) mediu quel'altre dia (no recorda quan)
l

assassinaren a u pel de matinetjuntal xalet de periodistes de (Vicent) Marco Miranda, el pre-

d
sident de EV, ixquerenell i elsfills ab pistoles volent impedir-hoi tingueren que retirarseu
LJacint) Pérez, l'encarregat, me diu que esta nit, prop desa casa,al femer de Majlerel I
en un roglet n'han matattres a les onze dela nit i a les dos. Els martirizaren propet de dlE

caseta delvigilanti diu que este està espantat. Quin vigilant

hi

4

Ell, Pérez, no-ls ha volgut veure: perles senyes, devien ésserreligioses de particular. La i
gent dia:

yi

—Estan grossetsl Estan grossetsl

Vicent Esteve (López), àlias Paterna, qui és d'aquesta poblaciói perçòli diuen així, diu

queel poble està consternat, que ahir se'n emportaren a dosi esta matinada anaren a per

un altre, que anaven en dos auts lo menys deu, que prenguerentotesles boquesde carrer

i tocaren enla casa i que no-ls obrigueren, i en veure açò començaren a culatades: de ho

Casa començaren a demanarsocósi aquells diu que se'n anarentiranttirs.
—Però tornaran —diu.

Al poble n'hi han sotarrats vent-i-tres que no són del poble i ques porten a matar al
terme de Paterna,i dos que n'han mort d'aquíestan sotarratsa l'Eliana, que és on els ma-

taren.

Els milicians de Paterna tenen por perquèells van armats ab escopetes mentre quels —
qui vénen estan ben armatsi decidits a tot.

—És gent queno téres que pedre.
Me diu que a (Miguel) Soriano, de Burjaçot, han vingut aquest matía notificar-li que
havien assassinat son germà aquesta matinada.A d'ell i a unaltre jove els tragueren de la:
presói se'ls han fet.

(Rafael) Planells me diu que pel Saler continua, però pareix que ha disminuit un poc.
(Felip) Borja me diu que per Benimaclet continua igual.
—Alra els maten més propet del poble.
Josep) Viguer, el montadorfuster, diu que ha contribuit a salvar un capellà d'Artana.

Ixqué fogit d'allò, horrorisat per tant de crim.Allí diu que pujen els de Burrianai Vilarreal

a degollar-los. Els tallen el coll ab un coltell i els tiren a una regadora. Quan ell va fogir hi
havien més de cent víctimes, ja.

Es va refugiar al barri de cases barates on viu Viguer, junt al camí de Trànsitsi al Portaçgo

del carrer de Molvedre —a cinquanta passos del quarter de MAOC(Milícies Antifeixistes

Obreres Comunistes), on tants assassinats s'han comés, si no continuen-, a Casa un parent,
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però heu sabia un nebot quel'altre dia agarraren i, covartment, en preguntar-li per son
oncle, el va denunciar.
En presentar-se les milícies, una nebodava passar en casa el Vigueri va dir-li del perill
que corria son oncle,i per una galeria trassera va passar-se'n, però el pobre estava tan espaorit que se'n passà a un altra casai allí va tindre que anar el Vigueri contar-los un conte,
portant-se'l a casa d'un amic,i aquell -Vicent Carbonero, amic meu de la infància— se'l va
portar en casa d'un cunyat.
Els detalls de les peripècies passades per a amagar-lo i de la cacera d'aquest home, qui
està mig mort de tan esbalait, arissonen. En u dels passos d'una casa a un altra deixà senyals
de passospeljardinet, i el Vigueri la dona, en adonar-se'n, tingueren que passar i repassar
per dissimular-los: però les del capellà eren d'espardenya gran i els milicians heu notaren i
ya tindre que escusar-ho com poguéi pegar-li dissimuladament una espenta a un milicià
llaurador qui portavaaixí mateix espardenyes.
Per a postres, apretat de comptes,el parent va declarar que tenia costum d'anarel capellà
a Casa d'un amic d'allí prop, que era una deles cases on l'havia portatel Vigueri on aquest,
afortunadament, havia tingutla precaució de dir que si preguntaven, que no diguera ab
qui havia vingut i que se'n havia anat assoles, perdent-se de moment la pista.

Viguer, com havien descubert queel capellà havia estat a sa casa, va anar a la MAOC

(Milícies Antifeixistes Obreres Comunistes) a excusar-se diguent-los que quan Morral,7

després de l'atemptat, va anar a refugiar-se en casa de Nahtens,8 aquest el va encobrir i
desprésdia queell entenia un deure emparar un fugitiu.
—Això era en els temps parlamentaris —diu queli varen respondre.

Quèvoldrà dir això2 Aquesta gent s'inventa unstòpics..t
Le Cal

no.
Créiem que s'havia, si no acabat, disminuit aquesta ràfega de crims, i vegem que

la
Clar que no tenim estadístiques per a sabre certament si augmenta O disminuix, però
criminalitat continua, la sang ignocent corre,la sega de joventut no s'ha acabat encara. Hi
han dues carniceries: una al front, molt cruenta, i altra a retaguàrdia, tal volta major o, quant
cervell
menys, més inhumana, cruel, salvatge, bestial. Aquestes feres de forma humana i
d'antropoide, qui diuen queper a véncerhi ha que mantindreelterror a retaguàrdia, sense
i
comptar quela por és una epidèmia contagiosa que està propagant-se a lesllursfiles
contribuirà alllur desastre.

Política de sadismelPolítica de sàdicsi Tot siga perla felicitat delproletariat que diuen

que pensen redimir

pas del carruatge
222 Mateo Morral (Sabadell, 1880-Madrid, 1906). Anarquista.Va llançar una bomba al
nupcial de Alfons XIII que provocàvint-i-tres mortsi vora un centenar deferits.

cal El Motín. Va
José Naxens Pérez (1841-1926). Escriptor. Fundador delperiòdic republicà i anticleri
223
estar presonerperrefugiar Mateo Morral a sa casa.
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Els diaris del FP vénen eufòrics. El Mercantil. diu que-ls milicians han pres el puerto de

Escandón, que domina Terol, i que dos avions de cacera del FP han abatut dos de combatrebelsi fet fogir un altre. Aquesta notícia és completamentalrevésde la queli va dir l'ob-

servador a Víctor, que era un testimoni més dubtós.

i.

Tambéportala notícia, copiada de Roma, que han estat morts cinc bisbes Jaén, Lérida,
Segovia, Siguenza y Barbastro— i desaparegutel de Barcelona: manca afegir el bisbe de
Sogorbi l'arquebisbe de Tarragona, assassinats.
— e —

Víctor (Buesol diu que ha parlat ab un milicià de la ColumnaUlibarri que operava a Ex-

tremadura i conta que estaven en una lloma on tenien una ametralladora: de sobte, veuen

pujar regularsarrastrant-se (ells diuen moros) i quan anavena tirar, el de l'ametralladora els
va dir que els deixaren acostar. Així ho feren, però quan apenesl'altre va començar a fer
funcionar l'ametralladora,se li va encasquillar. Tractà d'arreglar-lai se li va tornar a encasquillar. Llavors tingueren que emprendre unaviolentaretirada que no va pararfins els vint.

quilòmetres.

—li pegàrem una patà a l'ametralladora i mamprenguérem una carrera de 20 quilò-

metres.

El capità va dir que el qui volguera entregarla cartutxera, que hofera,i llavors, ell, com
va veure que IIJentregaren els demés,ell també heufeui se'n ha tornat.La cartutxera2 Vol
dir quelfusell,el tiraren.
—l com s'explica que en plena campanyallicencien les milícies2 —li preguntà Víctor.

—Noes pot anar sense armament —li va respondre.
Es refereix a lo defectuós de l'armament.
Des de Massarrojos s'ou eltir d'ametralladora del campamentde Paterna i es nota com

contínuament s'encasquillen.

Ahir, Doménec (Gómez) encontrà uns amics de la Columna Fantasma que li digueren
que havienllicenciat dues companyies.

Una ràdio rebelli dia ahir o despús-ahir al capità (Mariano Gamirl Ulibarri de la dita

columna, en to irònic, eel héroe de Formentera,,al qui en fer la dita conquesta li envià un

telegramala redacció d'El Mercantil... que començavaaixí: ciEres un flamencolx

Totes aquestes coses van formant, poc a poc, una atmosfera d'inquietut en les masses
delFP i hi ha veritable disgust i por de pedre la unitat, com es va demostrar en el mitin

d'ahir, on hi hagueren certs atacs, més o menys oberts, al Govern i a l'Azanya fins el punt

quees notaven grans remorsen la gent, essent moltdifícil ad alguns dels oradors imposar-

se. La mateixa Ibarurri, la Passionària, va tindre que sentir-se gubernamental i, a pesar de
la seua afonia,tingué quefer esforços per dominarla genti fins dir: cEl Gobierno se habré
equivocado cuanto queràis, pero en estosinstantes precisa que todoslos trabajadores de

Valencia, como de toda Espafia, estén al lado del Gobierno.
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Estan escamatsi desencantats. Els comités disposen i manen, sense consultar ni esperar

que el Govern dispose,i després veuen com la Gaceta fa seues certes disposicions. Això
no ho volen, el Govern deu anar davant:i u dels oradorsli diu a l'Azanya, cosa que no han

publicat els periòdics,allò de:

4Si quieres que las hembras
tras de ti anden,
la primera que veas
ponte delante.x

En altres esferes deu reinar una por superiora la dels pacients dela retaguarda.

coa Fem
(Carlos) Gargallo m'ha dit Victor (Bueso) també- que (al abdós, sengles amicsels havien
contat quela nit passada,allà d'una a dos, havien estat apagadeslesllums públiques de la
ciutat. Serà un assaig per resguardar-se de l'aviació enemiga2
També li han dit a Víctor queles taleguesd'ahir arribarien a un centenar.
— g —

Obrigueren els espectacles, circularen els tranviesi pareixia que la cosa anava sobre
rodes, però aquests dies, tantels espectacles com els tranvies s'han queixat, perquè a pesar

de l'abundància de públic,la recaudació no arriba a pagar els sous. I és que els milicians

establits són tants en nombre... (i porten uns passes Astra —pistoles-), i com quelesllurs
famílies també tenendretsi les proles dels proletaris són tan renombroses.
Es prega als milicians que paguen.
Però jno havien quedat en que anàvem a abolir la moneda i que cadascú prendria lo

que necessitara... i treballara si tenia ganes2

mites
Víctor (Buesol ens conta d'un amic seu,contratiste d'obres de Burjaçot, Martínez i Martínez, home d'ordre, neutral en política, en val dir quasi sempre que és homecentrat,el qui
pels sossoits de Burjaçot noles tenia totes, com essoldir, estava atemorisati inquiet.

Se'n va vindre en València fogitiu. Un dia, en fa pocs, ixqué de casa perfercertes gestions

i entre elles parlar am elrector. Va entrar en un bar a pegar un mosi en això me trobe que
uns milicians de Burjaçot el buscaven. El menjarseli féu agre.
—Vinga-se'n en nosatrosi —li ordenaren.
Ell es va excusar am que tenia queparlar ab el rectori que acodiria després onli digue-

ren.

—No,l'acompanyarem.

Ell tenia la idea de telefonar des de la Universitat a Governació, demanar-li proteccióal

rector, un món de cosesse li sugerien: però era tal la depressió d'ànim quetenia, que es

va ferl'últim compte.

—Anem-se'n on vullgueu —els va dir ambindiferència.
253

El portaren a Burjaçot i allí li digueren que tenien una denúncia contraell, de feix
qualera fals. Va demanar queregistraren sa casa, portaren allí papers i contractes i pe

soltaren, més mort que viu de la impressió.

ET

Es murmura que gent de la CNT hanassaltat el quarterd'Artilleria de la Ciudadella
mort oficials i s'han apoderat d'armes.
Aquest quarter, com altres, havien fet declaracions de fidelitat al Govern.

Han seguit la sort d'altres companys tan covarts o confiats com ells.

En eixir de passeig, la nit s'aproxima i sou tiroteig per la banda de Campolivar: es fia U
pel camí queva al mas de Nofre o de les AigúesPotables, pervia de precaució,i se'n an
al xalet de Tere.
i
(Rafael) Canyiçares diu que avions rebels han bombardejat les columnes gube
tals de Terol.

El Manyo diu que l'apagó dela llum d'anit obedeix al temor de que bombardej
polvorí de Paterna, el camp d'aviació de Manises, els dipòsits de la Campsa altreslloc

València.

Me diu que la Passionària havia de vindre el dimenge, però que està tan emocionac
dolorida de veurela carniceria del front, que no pogueren aconseguir que vinguera.

Mancasucre,arròs, llet de pot, sigronsi altres coses. Lo del arròs no me hu creia, F

resulta que ésveritat.

Criadilles ja van escassejant, verdures les donen a qualsevol preu elsllauradors.
—Per a que mosheufurten...

Els botiguers de robes que encara no hanestatincautats conviden a emportar-se-hi
preus barats, per temor quels ho lleven. Un desastrel

pi
Diuen que Cardo, el ramader de Godella, fon amenaçatl'altre dia per un de CNT-FAI£

a què donara deu mil duros, però poguerenavisar al Comité del poble, que va acodiri:

va auxar, diguent-los que allí no tenien res a fer.

Al dia seguent apareixia Cardo donant deu mil pessetes pera les milícies, voluntària

ment.
Pareix que els deméspartits del FP estan de la FAIfins més amuntdela coroneta,i semb
que hi han algunestaleguesd'individus d'aquesta organisació o desorganisaciópillatísl ab
les mans en la massa.
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Dimecres, 26 d'agost de 1936
— a —

Els diaris governamentals, únics que fruim, vénen eufòrics senyalantvictòries i diguent
la cantinela de fa un mes: queés inminentla caiguda deTerol, la d'Oviedo, la de Còrdoba,

la de Palma de Mallorca, etca., però la notícia sensacional de huiésla d'un periòdic francés
diguent que Abd-el-trim ha fogit del'illa de la Reunió, on el tenia guardat el Govern francés,
i no es sap on para."

Açò,si es conferma, pot ésser una maniobra del Govern neutral francés en combinació

ab el mateix cabecilla rifeny per a complicar-losla vida als militars nacionalistes(els rebels

es diuen nacionalistesells mateixosi diuen rojos als governamentals), però no deuen pedre
d'esment que d'Abd-el-trim tenenels francesos tan mals records com els espanyols.
Els diaris vénen plens d'ordresi contraordres, convocatòries, cessanties i nomenaments.

El movimentsindicalés intensíssim. La propagandaantifeixista emprantelllenguaje més
irrespetuós contra aquelles coses que una gran part del poble tenia per molt respectables

i sagrades. Una part mínima l'ocupenles notíciesoficials,i la major part —relats de testics
que han estatal front o han escapatdela part insurreccionada- contantglòries dels leals,
impòluts i heròics, i els fets barbresdels insurrectes, covarts i sanguinaris.
La gentdelFP, o simpatisant, va escamant-sei diguent quel Govern —els periòdics,
perquè el Govern apenesdiu xufa— els enganya, i com queels milicians que tornen no
conten precisamentglòriesi, pel contrari, derrotes, o diuen queallò està moltdifícil, que

ells no tenen armamenti elsaltressí, i molts diuen que no volentornaralfront, en el poble

pacient, que amb bonafe ha emprestatel seu concurs a una idea que no hadigerit, cundix

el desànim, que tractenel dirigents de mantindre ocultantla veritat a tota costa.
Per a què

El Govern, es veu que és un pelele, lo que ja sabien pocsdies després deltriomf delFP,

cada Comité fa lo queli ve en gana a la retaguàrdia: envia columnesal front, sense unitat,
sensedisciplina, sensetàctica, i dóna ordres que es complixeno no,i altres comités donen
les llurs ordres i funcionen al marge, fent incautacions a veure Qui arriba més prompte O
qui pot més.

Lo del Comité de Salut Pública n'és una prova ben evident. Sembla que va a judicar dels
presos (que,perlo vist, no judica) i, no obstant, diuen que en secret ordena eixecucions que

tenen atemorisada a la gent: però junt ad açò,altres comités, quetots atribuixena la FAIi
que jo crec nengú està lliure de pecat, valn) fent per seu compte exaccionsi eixecucions,
ço (a) què deu sumar-seel pistolerisme milicià, menys controlat encara.

Entre unes cosesi altres estan produint-se una quantia de víctimes ignocents queaterra,
fins haver dia d'arribar a cent dues, segons m'han dit per cosa molt certa, encara que a mi

em parega una cosa molt exagerada.

224 Mohamed ibn Abd-el-Xrim (1882-1963).Va revoltarlestribus del Rif contra el Govern espanyoli després
de guanyar la batalla de l'Annual (1921), assetjà Melilla, vençut pel exèrcits de Françai d'Espanya el 1926, fou
empresonati deportata l'illa de Reunió.
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Si seguim la teoria de Pepico,el Pistoler, quant menys honorari —així n'hi han alamon,
encobridors o còmplices—, el Govern deuestar perdent a escape,ja queles víctimes aug-

menten.

Al Govern li convindria alçar l'esperit dels seus un poc i veuresi fea decaure el poble

espanyol del camp rebelprenint Terol, o Còrdoba, o Oviedo,o altra plaça de les tan debatudes, però jo veig molt difícil que pugaallargar molt aquest estat de coses a mesura quels
nacionalistes vagen consolidantl'oest.
Si el Govern no logra trencar aquesta barrera (i cada dia heu veig mésdifícil), la caiguda
de Madrit en plaç més o menysllarg (i ja hui el veig curt) serà unfet.

Lalluita, llavors, romandrà reduida a nacionalistes i catalanistes -amdóses diuen nacio-

nalistes— València, com sempre,tocarà el violó a tota orquestai les consequències.
Voldrà el Govern apurarla situació fins jugar-se la darrera carta a València2 No seria
estrany, ni tampoc que València ho consentira: fa segles que sempre s'ha emprat en traure
les castanyes del foc als demés. Hui dóna la sangi la seua economia. Per a quèi a canvi
de què2Ni tan sols ha pensat aprofitar-se'n, de tant de sacrifici, per a demanar un poquet
d'autonomia peral futur.
Potser que prenga el camí de Catalunya. A Catalunya dominala FAI, València no sap fer
més quelo queli mana Madrit o la FAI catalana. Perdutel control de Madrit, anirà arrastrada
pels dictats en la FAI.
Aquestésel negre panoramaquejo veig hui. Per ço, un nacionaliste com jo, gairebé
separatiste, té la dolor de veure hui com un mal menoreltriomfdel nacionalistes antinacionalistes. Tot preferible a un estat anàrquic com el que fruim i el caos que esdevindria Si
lograren massacrarl'única força organisada hui, encara: els militars.

pe he
Ab una ordre del Comité de Massarrojos he anatal carrer de les Barques,al Palau de

l'exmarqués de Caro, a formarcola. El palau pareixintacte. No havia entrat mai. Al pati està
intacta la Maedéu delPilar, de Saragossa: perla escala,retratsa l'oli de sants, tambéintactes:
rònegamentu (en pujara la dreta) té un desgarro quetal volta estiguera ja abans.
Pugem alpis principal. El palau és delsegle xvi. Talles pertotarreu,als arquibancs, a les
portes, balconets arquejats,vitrines ab retrats de família i joguines:retratsa l'oli de familiars
passats que miraven les sales profanades perla gent de tota menai milicians.

Un agúelet davant de mi, en anar-se'n,els ha dit:

—iAdiósi iMuchas graciasi jQue Dios se lo paguel
Però nengú li ha dit res. Altres voltes, ab menys,li hagueren contestat:
—Se diu esalutol
Ja tinc salvocondute.
— ( —

En casa he pujat a veure mon germà Emili (Gómez Nadal), qui ha vengut de Madrit.

L'han nomenatsecretari de la Facultat de Filosofia i Lletres i passa la major part deldia a la

redacció de Verdad, el qual director pareix estar Josep Renau,el carteliste.
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No parlem apenesdela situació.Ell diu que tot açò dels assassinats és questió dela 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'EEspaiia muertax no ha de tornar.
Li recomane que s'entere dels xics de Massarrojosi veja si perillen i si es poden traure.
Ell me fa vorelo difícil que ésfer res en la actualitat per nengú, perquèdiu (quel ara no és

com enles organisacionspolítiques d'abans, que calia algunainfluència.

Em parla de la rèmora querepresenta la CNT-FAI, que no s'atén a nengun controli obra
per son compte. Ha pretésincautar-se de tota la prensa valencianai ho ha fetd'El Mercantil.
Els de Verdad els pararen els peus en veure queel Comité estava formatpertres de la CNT
i tres de la UGT, però que anaren dos dela primera amb una ordre refrendada pel famós

Joan López/" qui també era de la CNT.
Ells confien eufòricament en dominar a la FAI, com si aquests, després de lo de Rússia,

on els comunistes non deixaren u per a remeidels qui no pogueren escapar-se'n, quiforen
ben repocs, no estigueren alerta, com ja han dit vàries vegades. La CNT-FAI no trobarà més
que la UGT mentre confie assimilar-se-la, però socialistes i especialment comunistes... Si no
van espai, pot ésserels passea l'inrevés.

— d—
Salude a sa Casa a Anita, la meua consogra,i la convide a passar en Massarrojosels dies

que no tinguen confiança de seguretata València.

Me diuen que han devallat al pis delfill, mon gendre, que ésa l'entresol, perquè un

milicià els va dir lo de les llums,i que als terrats de les cases on estavenels milicians havien

posat ametralladores.

En passar perl'estàtuaal llaurador valencià, que està al cap de la Gran Via del Marqués
delTúria, presidint unafont, veig que han vestit el llaurador ab una casullaroja i una boina
tambéroja i li han penjat un trabuc o retaquet. No hoveig bé.Li han penjat un rètol que
diu: dLo que quiso hacerla caverna conel labrador valenciano.
Passe a saludaral plater-poeta valencianiste Ricard Sanmartín, qui viu raere Santa Catarina, al racó que formaal cap dela Tapineria.Ell està impressionati el trobe desmillorati

com assombrat. Me confermala mort d'Esteve Victoria, del qui era molt amic. Me diu que
la nit de la crema de Senta Catalina tingueren queeixir-se'n de casa perquè es pegava foc
per darrere, i que eneixir-se'n, portant-se alguns fardets de lo més precís, els registraren
per si eren coses del'església.

Mediu que Acció ValencianaS ha estat incautada pels agranadorsdel carrer. Aixòl'in-

digna.

Mediu que aquestsdiesels ha aprofitat pera llegir els meusllibres dedicats darrerament.

225 Juan López Sànchez (Bullas, Múrcia, 1900-Madrid, 1972). Polític. Ministre de Comerç en el Govern de
Largo Caballero.

226

Partit polític nacionalista i Catòlic amb el qual va coHaborar ocasionalmentNicolau Primitiu. Desdel

1934 publicaven el setmanari Acció. El 1935 adoptà la denominació Acció Valenciana.
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—Pera què treballar pel valencianisme niperla cultura del poble si aquesta gent és

cada volta més cafre2

Passe perla barberia. El barber, Carles, qui és incapaç de matar una formiga —a lo millor
m'equivoque-,és dels quitot ho arreglentallant caps.
Me diu quetot açò és una lladroneria. Ha vist com traienla robailes coses del palau de

don Desiderio Criado. La néta, a qui ha visitat, plorava desconsolada. Son avi heu ignora
tot. Té més de huitanta anys. Ell, que tota sa vida l'ha feta modesta per deixar una fortuna
als néts. Error crasíssimi Al menys de la mitat de lo que llevaran alsrics cicaters i avars i del

que estropejaran se podria haure fet molt perla cultura i la redempció del poble. Lo que
passa és que ho pagaran molts justs pels pecadors.

Carles m'ha contat d'un capellà de Campanar, ja d'alguna edat, (quel no ha trobat més
ardit pera salvar-se queallistar-se de milicià. Diu que el va trobarplorant.
Pepito Bellot està prou tranquil: no ix de la botigai té els miliciansallí. Tres n'he vist de

nit i de dia. No-m deixaren passar fins que han sabut que era oncle seu. Estava ab Rafel
(Canizares), el seu cunyat.

— P—

A Massarrojos me diuen que pel camíde Bétera han aparegutset morts, Deu ésser per
tot el camí. A Campoolivar, masia de San Fernando,hi ha establit un quarter on diuen es
cometen crims.

Els sogresde Juli Bellot estiuejaven a una casa de campi desd'allí, perla nit, veien com

arribaven els auts a cert punt de la carretera de Madrit, es vea pelreflet dels fars com feen

abaixar un homei sense baixar de l'aut el mataven deixant-se'l. Eixa escena desagradable,
repetida, els fea la vida impossible i tingueren que tornar-se'n.
El pare de la dona, avi de la muller de Juli, administrador d'El Mercantil Valenciano quasi

des de la seua fundació, ha estat despedit del periòdic. Té més de huitanta anys i des de

que li han donatel cesse pareix que l'hagen atontat.

No recorde qui m'ha dit que els qui han requisat l'església parroquial de Sent Joan i Sent

Vicent han llevat aquest,li han trencatel dit que senyala el Timete Deum""i li han deixat el
puny posant-lo a presidir les reunions, diguent que és u dels d'ells.

Es
Lluís (Zalbidea) ens ha dit quea Llíria s'han sublevati fet forts al castell. No hi ha castell,
deu ésserl'ermita de Sent Miquel.
El que és estrany que no s'hagen sublevat per mésllocsi inclús armat partides. Davant

l'amenaça contínua d'assassinat, les gents, sembla que devien tirar-se al camp.Així ho han
fet pare i fill de Moncada, que sapiam.

227 Es refereix al lema de sant VicentFerrer aTimete Deum etdateilli honorem quia venit hora judicis
l'Venereu Déui reteu-li honors, perquè ha arribatl'hora del seu judicix) (Apocalipsi, 14, 7), al qual assenyala

ambel dit índex en moltes representacions seues.
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En alguns pobles, famílies sanceresse'n han anat als secans i munts, trobant-se més

segurs llunt de caminsi d'auts punyeters. De Massarrojos han desaparegut quatre xicots
dels perseguits.
Per contra, als qui abandonen les cases, se les incauten.
— g —

Estant parlant de sobretaula, després de sopar, Toni, mafilla, inconscientment tararejava

la Marxa Real. Nengú ens havem adonat,niella, però sí la fadrina Marina, quili ha dit ab un

somriure càustic:
—La van a tomar por sospechosa.

Toni (Gómez) s'ha posat de malhumor,i fins a poc plorava, i havem tingut que consolar-

la, causant-nosa tots indignació i malestar.

La Radio Tenerife ens ha dit que els nacionalistes han pres Talavera de la Reina i Màlaga

i els forts de San Sebastian, al que confien prendre prompte. També confirmen haure bom-

bardejatles bases aèries de Madrit, i una ràdioitaliana diu que, en vista dela indisciplina

de les hordes del Governi la tàctica disciplinada dels militars, no ésdifícil predir quel'èxit

està de part d'aquests.

Dijous, 27 d'agost de 1936
— a —

Este matí s'ha entaulat, sense sabre com,una discusió entre ma mulleri la fadrina Marina
que esta fent-nos passar més que Barceló a la mar.

Es tracta d'una questió hospitalera insustancial. El dia del sant d'Anita,la consogra,el 26
dejoliol, va passar a felicitar-la la muller d'Ignasi Soldevila, tinyent de milicians, al paréixer,
i per regal segurament digué que en unesllistes de les agafadesa la DRV es trobavenels
nomsd'Anita, de ma muller i de ma sogra. Aquella negà, però com un gran favorli va dir:
—iSuerte quelas listas cayeron en poderde Ignaciol
l aquesta questioneta és la que es remou de quan en quan.

seslBeie

Segonseldiaris, continuen avançantles tropes governamentalsi estan a punt de caure

Terol, Còrdoba, Granada, Osca i Oviedo. Es desmenteix la notícia de la fogida d'Abd-elRrim.
Ahir, el diari publicava que a mon germàEliseu (Gómez Serrano)l'havien nomenat
comissaricivil de Guerra, de Múrcia.8

228 Eliseu Gómez Serrano vaser, efectivament, presidenti comissaricivil de l'anomenada Comissió Civil
del'Exèrcit Voluntari de la República. El Govern obríelreclutamentpera l'Exèrcit Voluntari de la República
mitjançantel Decret del 17 de agosto de 1936,i per això creà aquest organisme interprovincial a Múrcia.
259

—(—

Segons (Carlos) Gargallo, la ràdio facciosa donava la notícia que havien assassinatala h

Presó Model de Madrit, on es trobaven, Melquiades Alvarez, Martínez de Velasco, Natalio
Vivas, Miquel Primo de Rivera,el doctor Albifianai altres.
Llacint) Pérez,l'encarregat, diu que pel femer apareixen morts2 Ahir diu que aparegué
una botifarra (un negre).

(Miquell Soriano, el fuster de Burjasot, al qui han assassinat el germà, diu que deixa una. —
xiqueta de dos anysi la muller embaraçada de cinc mesos, també altres han deixat vídues
i Òrfens. La família de dos germans que assassinaren no es vol posar dol perquè no es vol
creure que han mort, i estan soterrats a Paterna: dos altres germans de mitjana edat han —
desaparegutsense que es sàpia res d'ells. Diu que s'han sembrattals odis, que una volta —
passen aquestes circumstàncies serà la grossa.

Vicent Esteve, de Paterna, diu que ahir n'entraren quatre al cementeri: dos de Sueca, ude 4

la Pobla altre de Llíria. Continuen anantcotxesde pistolers pergenti resistint-se el poble,
però la fi, potser no puga.
Diu que han acabatfins ables llavors pera plantar. No-ls queda ni una criadilla. Com

Paterna té tants molinsfariners, encara els roman farina i carreguen camions ab ella pera. —

enviar pels altres pobles.

Diu que van a recaudar entre els rics 150.000 pessetes. A un tal Adell li demanen deu 3
mil duros.
(Felip) Borja i (Rafael) Planells me diuen que pels seus quarters pareix que ha disminuit.

la criminalitat. El darrer conta queahir, en tornar-se'n a casa, desprésdeltreball, va veureal
final del carrer de Cuba dosassassinats que acabaven d'ésser-ho, car u encara es menejava —
ili havien posat un lletrer que dia que eperlladreso.

El torner Vicent Agustín (Herrerol me diu en veu baixeta que açò està molt mal, que ha
tornat un milicià del Guadarramai diu que després d'estar quinze dies per a alvançar un —
trocet, en un dia els feren retrocedir el doble.
Mon germà mellig la solicitud de crèdit quedirigeix al Comité corresponenti me pareix —
bé, exceptat que enreferir-se al bieni de Lerroux-Gil Robles diu eBienio Negro-.Ell diu que
ja és frase vulgari jo li retruque que en un documentpúblic sonen mal certs adjectius, ili h
hu fas canviar per eradical-cedista2.

Ell està molt eufòrici jo li dic que no veig el motiu d'eufòria per nengunapart.

És l'epidèmia d'inconsciència política que-ns ha portat al momentactual.

— d—
A Massarrojos me diuen quepels forns de Fernando s'han trobat dos cadàvers: u d'un.
tal Villalongai altre d'un talVillalba, accionistesdels ferrocarrils elèctrics. Heu ha dit Gabriel,
queels ha carregat en un carro.

229

Es refereix a un enorme femersituat entre Marxalenes i Benicalap.
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És una confusió: es deu tractar de Villalonga Villalba. L'ignaci, diputat per Castelló de la
dreta, antic valencianiste, tinc entés que ixquéa l'estranger abans d'aquests sossoits. Serà
Joan, no sé si hi ha algun altre germà. Diu que anaven pobramentvestits, suposaven que
serien flares. Se'ls portaren a València.

A Molvedre diuen que n'han assassinat quaranta set. En un dia2 Que horrorl
— e —

Víctor (Buesol, en arribar a Massarrojos, me diu que ha desaparegut un amic seu arquitecte, Sancho Coloma, cosídel'alcalde i tengut sempre com a d'ideesalvançades,fins haure
estat en altre temps detingut per comuniste.
Diu queelcollegi ha remenejattots els coneiximents queteniai l'han cercat pels quarters i presonsi inclús pel dipòsit, sense poder-lo trobar.
A propòsit de ço diu que va cundint, fins entre els dels partits marxistes, cert terror. Conta
que estava parlant ab el secretari del col-legi, Villapedroso,socialiste, sobre aquesta desagradable cosa i diguent-los als demés que no s'assustaren, quan han entrat a dir-li que uns
jóvensvolien insistentmentparlar ab ell, qui havia donat ordre que no estava per nengú.
—ija me ha dado a mí la moscal —diguéde sopte posant-sela pistola a mà—. jQue
entrenl

Víctorse'n anà de seguida per no presenciarla escena.
—Persi les mosquesi

ue

(Rafaell Canyiçares em diu al xalet que ha parlat ab un guàrdia civil queli ha pres con-

fiança i se li ha franquejat. Diu ell que la culpa de no sublevar-sela té el coronel, qui, quan
a la sublevació d'Astúries, anava ab els minairesi el varen destituir.
En triomfar el FP el reposareni va vindre cap ací.

La posició de la Guardia Civil no pot ésser mésdelicada ni desagradable. Per una banda,
no podenpassar-se'n als insurrectes perquèels assassinenles famílies: peraltra banda,els

van portantal front poc a poc, posant-los a la vanguarda, on se'ls van fent per l'espala.
Com han observatels milicians quels militars sublevats procuren notirar a la Guàrdia Civil

i, quan els tenen tret,els fan passar-se'n, ara volen vestir-los de miliciansi ells s'han negat

a disfraçar-se, diguent-los que pera sucumbir volen morir com a guàrdiescivils, i finalment
ells saben que,si guanyenels rojos, dissoldran la Guàrdia Civil que hi romanga.
Tambéparlà dela indisciplina que reina en la milícia: cadascú fa lo queli dónala ganai
en veureel joc un poc malparat —segonsla seua opinió-, es gira d'espal-esi apreta a córrer,
a pesar dels esforços de la pocaoficialitat que ha quedatsenseassassinar.Tota,oficialitat

menor.
En vista d'això, ell opinava que,a la llarga,la victòria estava de part del'eixèrcit, que té
la tàcticai la disciplina.
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— g —

En tornar en casa trobem a Benito Merino, el marit de la tia Carolina.El veig apl.

acovardit, d'aquella eterna somrisa alsllavis, alternada ab sorolloses gargallades per xistes
que ell mateix esria i, mirant-nos de certa manera, ens obligava quant menys a somriurel
no hi roman més que un rictus de pena, de ressignació, d'indiferència.

Ve a sabre notícies. Les del periòdic, la lluita del dia. Les continues vejacionsi exigè

dels milicians, que acabaran per deixar-lo arruinat, el tenen aclaparat.
—Vengoa que Paquitoz7 (elfill de (Francesc) Ruvira), que es el controlador de noticias,
me diga algo.
Això de econtroladorde noticiaso li pega a Ruvira, qui està present, com un rall Es
i

l'espina, i li pega al fill una mirà com si el volguera fondre. Així és que aquell es callai li du
que no sap res.
—iVenga hombrel Alguna cosa que compense las amarguras que pasamos —diu Es
to suplicant.
i TE

—iYa eraer porque,si no, qué van a hacerestos chicossi no Pen
militars.

da a

A ell li ha dit la fillastra que dos columnes de Logronyo i una de Saragossa es dirigeixen.I
al socors de Terol.
Mi

x

Açò deuen haure-li-hu dit per a animar-lo, car esta cada dia més aclaparat. Jo també pro
cure donar-li ànimsi ad ell no li'n pot donar més que notícies favorables deltriomf militar —
Res m'estranyaria que, després de dessucar-lo, un mal dia se l'emportaren i l'assassina--i

ren. Un milicià que ell diu el Tuerto, en veure-lo tan grosset —a pesar d'haure perdut molgesL.

Ú

quilos-,li diu alguna volta com una broma:

—Eixa pancha de burguésli l'hauren de foradar.

"a

I Benito se riu, se riu... Però per dins va la prossessó.
bas

h
vs

Es diu que ha eixit una columna de milicians de València cap a Talavera.

I

Lluís Zalbidea conta que un milicià, marxiste furibund, qui ha tornat de Madrit, ha vingut
ab el cap baixl'ala i comptant d'allà horrors. Diu que-s nacionalistes rebels han bombardejat
i destruit Getafe i uns quartels de Madrit, que la Presó Model fon botadafoc perles turbes —
per a què-ls donaren els presos pera assassinar-los, que el Govern prepara la fogida i que
s'espera d'un momenta altre la caiguda de Madrit, i que el poble fa contínuament manifestacions davantdel Ministeri de la Governació diguent que.ls han enganyat.
—l—
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Francisco Ruvira Senent(València, 1917-2007). Enginyer industrial i director tècnic de Cementós

Portland. Posteriormentva ser professori desprésdirector del'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat
Politècnica de València.
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Ma muller està assustada i no voldeixar eixir a les xiques. Li han contat quea Vinalesa
feren els milicians anar a quatre xiques molt beatetes a agranar i netejar la església i que
quan lestingueren dins, tancaren i abusaren d'elles.
Vinalesa està molt prop de Massarrojos,a l'altra part del barranc d'Olocau.
U no s'atreveix a creure certes coses mentre no les conferme, car ordinàriamentels del
mateix poble, especialmenten els xiquets, no:s solen atrevir a fer certes fetxories.

Divendres, 28 d'agost de 1936

xil

Els diaris continuen senyalantvictòries, encara que poques, unflantel gos.
Ahir publicaren la declaració de zona de guerra de les províncies de Càceres i Toledo.

Despús-ahir publicaren el nomenamentde comissaricivil de Guerra de mon germà
Eliseu.
Hui parlen de que IndaleciPrieto propugnala unitat de mando militar i censura la
campanya de Mallorca, que distrau forces, armament i vaixells tan necessaris a la península,
essentaixí queallò, diu, no interessa perara, car allí no potel feixisme extendres com a la
península.

No obstant, La Vanguardia de Barcelona de despús-ahir dia que els objectius de Catalunya eren Aragói les Balears, no afegia València, no sé si per un rest de pudorpolític o
perquèli s'entoixe un osdifícil de rosegar. I per allò de que eValència va ser la Covadonga
de la República democràtica2.
El Comité de Salut Pública publica hui una circular que diu:

4dHasta nosotrosllegan antecedentes de una —no s'ha enterat més que d'una, quan les
hi han a dotzenes- ejecuciónrealizada a espaldasy sin control algunode este Comité.Ello
nos poneen el trance de hacer públicaslas siguientes advertencias, que llevaremosa efecto
tan pronto como un nuevo caso-i per què noja des d'ara2 Açò demostra que està escrit
açoles pera satisfer els escrúpols dels qui encaraels tinguen en el FP- nossea denunciado

y comprobado (llarguesa l'assumpte,llarguesi en oli):
Primera.- Seràn considerados como enemigosactivos todos aquellos que, soslayando
el control de este departamento,realicen ejecuciones de personas, porlo que seràn implacablemente perseguidosy fusilados inmediatamente quese les detenga LL

dSangre, fango y làgrimaso, que va dir (Diego) Martínez Barrio del bieni Azafia-Casaresi
qui ara és còmplice d'aquesta ampliació de sang,fanc i plors.

go Dic
Al taller, (Carlos) Gargallo me diu que han mort un Villalonga del Consell d'Administració
dels tranviesi l'enginyerVillalva, de la mateixa companyia. Són els qui, quan la vaga dels
tranvies, foren eliminats pel Govern. L'Ignaci diuen que és a Pamplona. El mort deu ésser
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SE
el Joan. Amdós mortsforen trobats al peu d'una garrofereta de la pinada del meu om

Senent, al camí de Bétera."

També me diu Gargallo que vantraguent els presos de la Modeli fusellant-los. Ell sap

del pare Santonja.

També me diu queBatiste Garcia (Alcafiiz), el montador, li havia contat que a Sueca ha-

vien assassinatvaris, entre ells a parroquians nostres: Enrique Fos Meseguer: Emili Ferrando,

oncle d'una neboda meua: un germà d'Hermeland Ferrando,J. PasqualFos,i altres.

D'aquest darrer conta que estaven a la seua batedora acabant una montatgei es fea I
poquetaniti li digué:

—Acaba pronte que (al estes hores no es deu anarperahí.
Se'n anaren i al dia seguentli digueren que l'havien matat.
Perez, Jacint, me diu que el negre que mataren el dia 26, a les set de la vesprada, encara
està allí mateix.

(Felip) Borja diu que encara en caigueren dos ahir, i (Rafaell Planells, també. Ara es veu

que-ls porten cap a Paterna i per Massarrojos.

Vicent Esteve (López) me diu que a Paterna n'arreplegaren ahir dotze, però tots forasters. Continuen anant camions de pistolers, i els de Paterna, resistint-se. Paterna, Godella,
Rocafort, Massarrojos, Alfara i altres pobles demostren que quanels veins no volen, no
n'ixen del poble.
(Miguel) Soriano me conta l'escena de plorsi tristor que es produí a Sa casa en treslladar

els mobles de son germàpera quèla vídua, prenyada de cinc mesos i desamparada,vixca
en la llur companyia.

— C —

Passe pel Banc Populardels Previsors del Pervindre per fer unes consultes. Duard Buil
(Navarro) mesaluda.És redactor del Mercantil.
—Per ara —mediu.
Diu que donVicent(Fe Castell), el director propietari, està aclaparat.22 Ell creia meréixer
consideració i agraiment del personal.
—Però els nous temps no són per a considerarni agrair. Renovar-se o morir.

Buil era l'home de l'eterna somrisa i de la paraula amable. Li queda açò darrer. Per l'amargor deles seues paraules sembla u de tants fatalistes ressignats.
He trobata Enric Durani Tortajada. Diu que els quinze dies primers els va passar ab sa

familieta senseeixir de casa. Norls ha passatres. No ha vist més que Sent Martí: no ha volgut
veure res més, encara. Sent vergonya, botxorno.
231
El mort va ser Josep M.VillalongaVillalba, germà d'Ignasii de Joan, que sobrevisqueren a la Guerra
Civil. Al lloc on fou mort hi hagué durant molts anys una creu, hui desapareguda ambl'ampliació de la
carretera de Bétera.
232 Vicent Fe Castell (Manuel, 1875-Mèxic, 1945). Periodista i polític. Director d'El Mercantil Valenciano
durantla República i diputat d'Izquierda Republicana en les eleccions del 1936.
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Hom comprén lo d'Oviedo, quan al 34. Allí es bombardejà, allí hi haguélluita: però, i a
València2 És imperdonable,perlo estúpit, selvatge,inútil...

Ell espera poderarreplegarels diners a què creutindre dret anar-se'n d'aquestlloc a Su-

ècia o Noruega, a un lloc on, ja, certes questionsde tolerància política estiguen resoltes.

Té ganes de poderparlar, de poderrespirar. No es pot anarni a les penyes de café O
círcul, on sempres'ha anat.Ell va a la de Belles Artsi ha tingut que deixar-se-hu. No potdir
res, no pot fer un comentari,ell que tan donatésa la sàtira.

:

L'altre dia volgué portar un diaridels últimsde joliol, on dia que estaven a punt de caure
Oviedo, Huesca,Saragossa,Teroli altres, i volgué gastar-los la broma de dir-los que estaven
tirant les tres aguiletes dels periòdics, ja que al cap d'un mesdien lo mateix. Seli tiraren
damunt, com quidiu.
Hi ha que mantindre l'engany delpoble. Per a què2 S'enganyenells mateixost

EE
A Massarrojos mediu Víctor (Bueso) quel seu amic Sancho,l'arquitecte, havia estattrobat

a les torres de Quart quan ja es desesperava de la seua sort.

Havien anat a cercar-lo al Comité de Salut Pública, als demés comités, a les presons...

Havien anat a Oliva, d'on ell és, i els digueren que allí era molt volguti ja suposaven que
havia estat víctima d'algun atemptatdels incontrolats.
Però un seu amic, també arquitecte, està dirigint un obra propdelesdites torres i en
arribar aquest matíli ha dit l'encarregat queli semblava haurevist a lo mésalt al Sancho. l
va pujari se va convéncer,fent-se senyesabell.
Immediatament avisaren a la família i al collegi pera traure. El cas és que dien haure
estat ja a les torres a preguntar i els havien dit que aquí no hiera.
Diu que (Ricard) Roso, comuniste, arquitecte, per totes aquestes coses va sentint-se
aplanati ja li dia aquest matí que volgueratrobar-se a l'estranger i quesi trobava un mitjà
per a anar, no ho dubtaria.
—Todo lo que tengoi mi carreralo daría gustoso porencontrarme fuera de Espanya.

Li ha dit que per moltesplatgesi portets de la Marina hi han preparades embarcacions

pera fogir.

— e —

Lluís (Zalbideal porta grans notícies. Com ell ara és de la CNT i està molt bé abel personal,

resulta que té ocassió de sabre notícies dels milicians que tornendelsfronts.

Diu que uns quisónoficials de milícies, lloctinents del POUM,i abans eren molt entusiastesi tenien gran fe en la victòria, han tornat de Madrit decepcionats.

Diuen quehan caigut Irun i Sant Sebastià, i Màlaga que Oviedo estàlliure de minaires,
queles tropesestan ja a Toledo, que d'un momenta altre entraran en contacte ab els de
l'Alcàcer i quela situació de Madrit és deplorable, queintentarenles turbesassaltar la Presó
Modeli que la guàrdia se defengué i causà baixes.
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Em pareixen aquestes notícies un poc exageradesperl'entusiasme.

De Llíria me diu que hi hagué un conat de rebelHió, però que havien pujat varis cam ions
de València i hu havien sofocat.

Dn fe
Toledo,veritable pàgina heroica, al paréixer. Diuen que feren una eixida deses
perada per
aprovisionar-se i tornarena entrar-se'n, que nos podentallarl'aigua perquè ésel
priraci pi
dela distribució i deixarien sense aigua tota la població: quel'aviació els ha
deixat q uasi
sense trespols i que u dels murs amenaçaruina.
(Eduard) Nagore mediu que un periòdic,El Sindicalista, porta una caricatura de
l'Azanai
l'epígraf cEljefe de la burguesía espanola: i porta un article contra l'Azafia, perquè en
unes
declaracions a un periodista estranger va dir dque esperava quela
revolución entrara en
caucei pudiese ser dominada, o quelcom així, que jo recorde haure llegit.
El Govern fa esforços per convéncer l'estranger que domin
ala situació: que no hi ha

anarquia, ans ordre,etc., i tots aquests revolucionaris,fent-li observar que
està equivocat i

quela revolució social està en marxa.

Encara no me'n havia adonat quel bandolerisme andalúç del segle passati el
gangsterisme yantee eren una mena derevolució social.
— g —

Francisco,el fuster de Massarrojos, me diu que ha sabut pelfuster de
Vinalesa, quiés
amic, la tragèdia de la nit passada a la dita població.

Anaren al poble varis en camió, buscarenelfusteri desprésan
aren tocanta les cases
d'alguns, es veu que a cosa feta,i si no responien, li obligarenal
fuster a trencar un troç de

porta ab el puntacorrent, després ab una làmparaelèctrica
miraven per dinsi si no obrien,

en un tauló tiraven la porta a terra i semportaven al qui cerca
ven.

U es va escaparpels corrals. N'agafaren seti els portaren
al canó de la séquia de Moncà,
al barranc de Carraixet, i allí els assassinaren.
Totsels assassins eren forasters, nengúdel poble.
Quan obrigueren totes les portes, els
preguntàe

lfustersi volien alguna cosa mési li respongueren quej
a se'n podia anar.

Encara com ell persistia en que no coneixia a nengú.

El poble, covart i còmplicel

També mosdiu Quico quel'alcalde de Moncà ha ving
ut de Rabudo (Ragudoli diu que
l'artilleria que enviaren de València no ha pogutpassard
'allí, que la carretera està tallacla i
queestàfortificat pels rebels.
:No havien quedat quelo del Rabudo era un fantasma
, segonsdiuen els periòdics, ique
les columnes pujaven perallí per anar cap a Terol2 Miste
risl

— h—
Benito Merino ve ara totes les poquetes nits a dona

ri sabre notícies. Hui fa millor cata.
Mosdiu queel secretari d'IR li ha dit que noés veritat
que s'haja pres el puerto Escanden
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(La Puebla de Valverde, Terol), que allò està molt fortificat ab murs de cement armat,trinxeres

i soterranis per a resistir un eixèrcit aguerrit.
Doménec (Gómez) conferma açò, queli hu ha dit un amic milicià qui ha estatallí.
— I —

(Eduard) Nagore diu que ha escoltat perla ràdio la confirmació de la caiguda d'Irun i

San Sebastian: que Màlaga està en caure, que Madrit l'estan bombardejant, queels rebels

estan a Villalba i que Julio) López Olivàn, embaixadord'Espanya a Londres,i tot el personal

de la embaixada han dimitit, declarant-se incompatibles ab el Govern.

El López Olivàn ha estat nomenat embaixadorde Londrespel Govern del FP. Me sembla

molt grosaixò de la incompatibilitat.

Dissabte, 29 d'agost de 1936
— a —

Continua l'eufòria dels diaris, però el Ministeri de la Guerra ja confessa que s'ha bombardejat Madrit, encara que llevant-li tota la importància.
També confessa, per primera volta, que el puerto de Escandón està moltfortificat pels

rebels i que no l'han pres.
També es nota la sorda campanya de la CNT-FAIcontra els marxistesi viceversa,i la lluita
de captació mútua de la CNT i UGT dins de la pseudoorganisació UHP (Unió de Germans
Proletaris).
Hi ha un manifest de la CNT a les dones, diguent-les que es deixen de sentimentalismes,
car mentre trone el canóal front serà necessària la neteja de retaguàrdia.
dre P) el

Un montador vengutde Bocairent me diu que detingueren aquía Joan Beneyto Bernà-

cert i altres de València: diu que anaren a emportar-se'ls i que no volgueren els del poble,
ans feren una votació pera veuresi se'ls emportaven o no, traguent aquests majoria. Lla-

vorsels recluiren als llurs propis domicilis i a Joan Beneytoli fan donar semanalment 1.400
pessetes per a les milícies.
A (Carlos) Gargallo li ha dit u que ha vingut de Madrit que: Ministeri de la Governació
:
té senyals dels atacs dels avions.

Me conta l'odisea de Lluís Feliu, el propietari de Los Sotanos, tenda de robes molt im-

portant i coneguda, que està enla finca de Martí, cantó al carrer de Pau Iglesias."

El Feliu va desaparéixer de casa i la família va començar la seua búsqueda infructuo-

sament, fins quevaarribar als Salesians, quartel de MAOC(Milícies Antifeixistes Obreres
la
233 Joan Beneytoi Bernàcer era el presidentdel Centre Valencianista de Bocairent durant els temps de
Segona República, i amic del cosí de Nicolau Primitiu, Baldomer Vendrell.
234 —El carrer de Pablo Iglesiasésl'actual avinguda de Maria Cristina.
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Comunistes). Allíli digueren també que no se trobava el qui cercaven. De sopte, el xofer

-

els va dir en un apart:

si

—Ningú diga resi Anem-se'nl

I quan ja estaven en ruta els va dir que havia ogut una conversació entre milicians i dia

l'u a l'altre:

h.

—Eixe que busquen deu serel que tenim ahí —dien—, perquèli sembla molt a "

va en ells (el germà).

Se'n anaren a Governació, denunciaren elcasi es presentà un camió de guàrdiesals Sale-3

sians, qui féu un registre i encontrarenelLluís Feliu mig ofegat a un indret ple de trastos. LI
Si no haguera donatla coincidència d'oure la conversació, ad aquestes hores estariael—

Feliu enl'altre barri.

I

Per a què diguen els comunistes que això dels assassinats és questió de la FAlI ÉslaL

criminalitat elevada a raó suprema política, de convenciment.

de

— C —

:

(Felip) Borja i Jacint) Pérez me diuen queals llurs indrets no passa res. També(Rafaell x

Planells me diu lo mateix, lamentant-se d'aquesta ona criminali diguent queals casins —

d'esquerra s'han donat ordres per a formar un cos de policia que hu evite, al seu s'han
allistat huit.
y

(Vicent) Esteve,àlias Paterna, me diu que les sis del matí ja n'havia arreplegatel camió

dotze, però que encara se'n tornava (i) quel poble protesta d'açò, puix es va a desenvolupar.hi
una epidèmia.

—Els sotarren en un clot a sis metres de fonsi tiren cals viva, però aixina i tot encara fa
aulor.

Mediu que entres quisotarraren ahir estava ÀngelPuig, diputatlerrouxiste i cap deles
milícies ciudadanesdel braçalet roig a l'advenimentde la República del14 d'abril i u dels

directors dels incendis de maig del 31. No es poden sembrarvents...

Els operaris que són de dretes estan assustats: (Miguel) Soriano,aclaparat, abatut perla

mort del germà. Nengús'atreveix a dir res per por dels exaltats. Hi ha un malestar que va.
essent general passant a lesfiles extremistes.

—Mutl —mediu u, al qui pregunte.
—No comentari —mediu altre al qui sempre he considerat més bé com esquerrer.
iLa Inquisiciónl i/Chitónt

Ja tenenla terror que volien, terror que farà ques dirigents, si dura açò, vagen caiguent
enelsllurs proprisfilats.
A Torrent diuen que és una horrible carnisseria la que està produint-se, car pareix que —
han donat per portar-los a matar allí des de molts pobles.

Alguns, més sensibles, quan es lamenten davantd'algú d'aquestsintelectuals de la nova. I
cultura de tanta sang ignocent, diuen ab una sang freda que espanta que més ne moren.
en una epidèmia,i jo crec queacítindrem revolució i epidèmia, de la manera quees porten
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les coses. Mortaldatal front, poda dels blancs pels negres, poda dels negrespels blancs
i encara pesta perals qui hi romanguen en aquestavall de llàgrimes que podria estar un
paraís, Si no es prestara a estar una berena de negresdelsforasters.
En gEL

Doménec (Gómez) me diu que han començatd'incautar-se de bibliotequesi editorials:
Miguel Juan,Plàcido Cerverai alguna biblioteca particular
La FUE (Federación Universitària Escolar) pareix que pretén incautar-se'n també i no
seria estrany que pretenguera fer-ho ab la meua. Per ad aquest cas diu que com ell i Primi
pertanyena la dita organisaciói altres amics, es veuria de fer un simulacre.
— Qe —

Els milicians de Massarrojos li han dit a ma cunyada Rosalia (SenentIbàniez) que volen
tirar al Manyo perquè és un lladre que no dóna comptesi és massa moll. Ja han fet una
votació que l'ha guanyada el Manyopertres vots de majoria, però ne volen fer altra.
Si tiren el Manyo, serà questió d'emigrar novament.

dE
Carme,la fadrina de Massarrojos, germana de la núvia d'u dels xics presos, diu que ha

estat a la Presó Modelpervisitar-los.
Estan molt esglaiats perquè diuen que van emportant-se presosi matant-los. Anit dia
quen tragueren dotze (nombrefatídic). Hi havia una xica i una dona mare d'u dels detinguts
i núvia, que preguntaven perell i li portaven el dinar com totsels dies. Els digueren que era
u dels qui traguerenanit:

—iY no lo han vuelto2 /Dóndeestà2
—Senyora, los que sacan no los devuelven ni sabemos dóndeestàn.

La marei la núvia, plorant com a malaenes, se'n anaren recelant-se que ja no tindrien tan

sols el consol de veure el cadàver. iDéu sap a quin cementeri de pobletestarà el seu cos,
colgat en calç entretants altres martres, víctimes dela intolerància i del sadisme políticl
— g —

Un altra de les crueldats de les guerrescivils és l'enfrontament de familiars al camp de
batalla, i se conten innombrables casos.
Me diuen d'una dona quetécinc fills, dos militarsa la partrebel i tres milicians entre-ls

rojos.

(Em parlen) d'un altre casd'ací, València: d'una mare que té dos germans militars entre-ls
rebels de Teroli dosfills, així mateix militars,al front oposat també deTerol.El pare hatingut que negociar quetlstraslladen al front d'Extremadura per a què no s'enfronten oncles
i nebots.
A Barcelona diuen que es va donar un caspatètic, car es trobaren un guàrdia d'Assalt i
un soldat, germans, cadascú ad un campi fronta front reconeguent-se en Un Cosa Cosi
abraçant-se.

269

v
EE TT

4.

(Francesc) Ruvira té un nebot quiestà al front que ataca —ovol atacar— Còrdovai li escritu

diguent-li que estan molt prop, però que no poden alvançarperquèl'aviació negra (la dels
rebels) no els deixa. 4Si no estigueratorta, la millor xica de l'horta2, diuen els llauradors,
——

A Moncàdiuen queja no n'hi ha, de presos. Diuen quela nit eixa que anaren pels presos
per a matar-los, els de Moncà amagarenels qui pogueren per comuns i sostres, romanent

els qui no, per mésinfeliços o lo que fóra.

a

Després que semportarenels onze,soltaren els demés per por que anaren perells, al
paréixer.
No obstant, Gabriel, el de Visanteta, me diu que aquesta matinada passaren
dos auts de
Moncadai, en arribara la trinxera, digueren als de Massarrojos:

—Deixeu-mospassar, que tornem enseguida.

l als deu minuts ja estaven de tornada. I este matí ha aparegut a la caseta dels peons
caminers del Barranquet Nou,el cadàver d'un guàrdia civil retirat de Moncà, Quiera
el qui
portaven esta matinada.
i
Doncs, els de Moncada també sabenassassinar. Diu que hi havien ressentiments de

quan era en actiu.

É

El mateix Gabriel, qui fon el qui anà a portar en València els cadàvers de Villalo
ngai

Villalba, me diu que anaven pobrament vestits i que portaven sengles arets d'or i, u d'ells,
un rellonge d'or que estavaparata les 10, que seria l'hora que-s matareni, al colp dela
caiguda, es pararia el rellonge.
verd
Als de Vinalesa els diuen que han de matar mig poble perquè són gent beata. Diu
que
l'altre dia anaren per quinzei sols se'n emportaren set, perquè els demés fogiren.
Els milicians de Vinalesa, diu que estan queixosos perquè els mataren al barranc.
—Al menosals de Moncàels mataren en Torrent.

Es comprén que-ls remordeixla consciència en veure'ls tan propet. Segurament que les
famílies pensarantotlo contrari. A la dolor de la pèrduas'ajunta el del dubte.
No hi ha dolor major quela produida per un ésser amat desaparegut. És una nafra eter-

nament oberta, sempre s'espera quehi torne.

LES
Anem depasseig i tornem pelxalet. Estan aquí els cunyats de Rafel: Berga i Honorat:
aquest, antic pilot, és hui pràctic delport. Ell entregà una pistola quetenia, però les municionsles tirà a la mar.

—Así evité que alguna deestas balassirviese para algún amigo, o familiar, o para mí.

Es parla de la carestia de municions que té el Govern.
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Rafel diu que ha sabutquea Talavera de la Reina (el Govern ha canviat el nom perTalavera delTajo, bandejantaixò de cReinav) els militars nacionalistes han copattres columnes:
la de Hierro, la de la Pasionària i la Roja.

els
Lluís (Zalbidea) diu que, en arribar a sa casa, on viu tambéla família del capità Ulibarri,

va veure dos camions de miliciansi va inquirir alguna cosa sobre el dit capità, que diuen
ha desapareguti no saben on és.

Hi ha desapareguda una columna que actuava sobre Teroli que va tindre la imprudència
d'aproximar-se al cementeri.
Diu que no han rebutnotícies d'uns camions cisternes queenviaren al front de Talavera
i que suposen han estat apresats pels rebels.

— li
Segons (Eduard) Nagore, Radio Tenerife confermalo deles tres columnes copadesi diu

que han alvançatvint hilometres més cap a Toledo, on l'aviació nacionalista ha bombardejat

la fàbrica d'armes. També han bombardejat el port de Huelva, que voldir (quel encara està

del Govern.

També diu que la Marina roja ha volgut entregar-se, però en condicions, i Francoels ha

dit que perdonaa la marineria però noals subalternsassassinsdela oficialitat, convidant-los

a entregar-se sense condicions.
Així mateix, diu que les columnesenviades de Galícia s'han posat en contacte ab Ovie-

do, descongestionant-la, han destroçat una columna catalana que anava sobre Saragossa
i continua el bombardeig de les posicions militars de Madrit.
— n —

Ens acaben dedir, en anara sopar, que han vingut de València a detindre a tres de Massarrojos,lo qual ha causat gran conmoció i malestar.
Diuen que han agafat a Puçol un fill de la Carrerona, germana del P. Cebrià, de Massarrojos, i el tal ha confessat acusantalguns, entre ells son pare.
La gent comença de pensar tornar-se'n en València.

Dimenge, 30 d'agost de 1936
— a —

Els diaris continuen eufòrics, però ja no senyalen nengun alvanç,pel contrari, confessen

el bombardeig de Madrit i diuen queels militars estan molt ben armatsi fortificats i compten
ab altres elements superiors de combat a Palma, Saragossa, Teroli altresllocs.

(Indaleciol Prieto es lamentava ahir en un article dela inutilitat, de moment, de la con-

questa de Palma de Mallorcai hui clama contra l'espionagei el cuidado que hi ha que tindre
en les notícies que es doneni es relaten, car els rebels tenen bonesfonts d'informació,i
21

y
vi

cita que el general Miaja sabé primer per Radio Sevilla la notícia del seu trasllat que de
Madrit. També parla de la imprudència de les grans concentracions de gent com el mitin
del dimenge passat a Mestalla perla possibilitat d'un bombardeig. Lo qualés alarmarala

gent, car aquestes coses no es deuen dir en públic, sinó prohibir-ho, sense que negúsen
adone per què.

Això voldir també que sil'aviació rebel no ha bombardejat València és perquè no li ha
convingut. Ja s'ha senyalat vàriesvoltes elpas d'avionsrebels per València.
I

mb

ii

i

Benet Merino vea visitar-nos i me diu que sap peru dels dirigents quelpartit IR està
molt disgustat de les coses que passen i va a formar una milícia de 3.000 hòmens contra
la FAIllusionsi
Cita el cas del director-propietari del Mercantil, Fe Castell, burgés, ateu, dissipat:

—Vivía como un príncipe de Rapartula —diu per compte de Rapurtala.
Aquestéseltipus del burgésdels partits republicans d'esquerra, dels burgesos mar-

xistoides, anticlericals, enemicsde tota tradició i orde que no siga la conservació delsllurs

privilegis. Aquests paràssits egòlatres de la societat són els qui porten ad aquestes commocions. Socialmentafalaguen totesles baixes passions delproletariat creguts de que aquest
els conservaràlesllurs preeminències. Just és que ho paguen d'alguna manera quan tants
i tants ignocents pagaran abla llur pell l'egoisme burgés.
Diuen que el Comité va a senyalar-li cinc-centes pessetes de sou. No està mall
— ( —

Em diuen queper Rocafort ha volcat un aut de milicians de Massarrojosi Benifaraig i
quehi hanferits.

Els porten acíi, en curar-los, dos dels milicians sans que-s assistien es desmaiareni u:

d'ells caigué escales avall de ca-l metgei es féu la cara a banderes causant-se més mal ques
accidentats del'aut.
Vaja uns valents que tenim de guardesi

sedes
Glòria, la fadrina de Benet Merino,li ha contat a la meua muller que u dels milicians de
Massarrojos, qui no semblava d'idees vindicatives, li va dir que poc li hi romania de servir

a tal casa.

—Chel —va dir-li Glòria—. Pues jo tinc que estar enells, perquè no tinc nengú i sóc
assoles en el món.
Glòria és una xurra molt bona xicai treballadora, quiels té gran afecte, especialment a
ma tia Carolina i les xiques.
—És que mosatrosja els deixarem senseres,i no te podran ni pagar.
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— e —

El meu germà Emili (Gómez Nadal) ve a dinar ab nosatros. Ésredactor en cap de Verdad.

Comuniste, dels idealistes, té una gran fe en Moscoui Stalin i en les doctrinesllurs.
Pepe Senent, el meu cunyat, qui ha vingut de Cap Negret a veure com anaven els assumptes d'ensenyança, s'ha trobat ab que probablement el van a eliminar, ad ell i altres, per a

donarpasa tot un estol de jóvensarribistes que no tenen més mèrits quela llur gosadia.
Emili acaba per confessar quepotfer ben poc.Ell és un nombrevulgar dela fila i basta

una recomanació pera què-l tinguen a u per enemic del'organisació. Això conté als hòmens

de bonafe i serveix als llops per a menjar-se els anyells.
També sembla quel'altre cunyat meu, Joan Nicolau, s'ha quedat sensela càtedra.7
Emili fa patentla divisió profunda entre la CNT i els marxistes, que començaja a ésser
unalluita sorda que-ls té sobre avís.
A la redacció de Verdad han tingut que posar guarda de confiança de les milícies comunistes, que estan molt sobre avís per a esquivar una sorpresa paregudaa la d'El Mercantil,
queja havien intentat. També pareix ésser que han lograt destituir al famós Joan López, de

la CNT, qui era president del Comité de Propaganda i Premsa,i encara d'altre.
Diu queels sindicats de la CNTi els partits polítics republicans estan ingressantràpidamenten elpartit comuniste.
No he pogutparlar abell rònec.Ell, com ressignat, diu que eunavoltaal ball, cal ballar.
Diu queels militars estan fent una gran ofensiva on s'ajuguenla darrera carta.Si el Govern
logra parar-la i cauen dueso tres places importants, esperen que això desmoralise als rebels

i els impulse a entregar-se. lHusionst

aa RE
Honorat, el cunyatdeRafel i pràctic del port, ens diu que té un ancià company qui està
a Benidorm estiuejanti venia a València els dies queli tocava fer guàrdia, però un dia, en
arribaral Saler, es trobarensis fiambres que interrompien el pas. Tingueren que fer maniobra
i passar per les dunes, però la impressió fon tan forta que està agonisant.
cal g Usem

Lluís (Zalbidea) mosdiu quelcapità d'aviació Boada s'ha passatals militars de Terol. Pareix

ésser quels miliciansli havien matat —assassinat— un germà seu militar.

També diu quel vaixell Súnchez Barcaiztegui, que va eixir d'aquest port, ha desaparegut
sense quees sàpia res d'ell.
Benet Merino, qui torna perla vespradaa visitar-nos, ens diu queli enviaren un anònim
insultantonli dien quel cremarienviu, i que Sabia que estavaenlesllistes negres, però que

ara havia lograt quel borraren.

235 Es tracta de Joan Nicolau Balaguer, germà dela primera donade Nicolau Primitiu, Asunción Nicolau,
i Casat amb Carmen SenentIbófiez, germana de María Antonia, dona de Nicolau Primitiu.
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Pepe Senent, d'arrapa i fuig, me conta l'odissea del nostre comú amic, Francesc Martínez

i Martínez, a qui foren a detindre els de Requena en Casa Donyana, però els de Caudete

(on radica la finca) s'oposaren. Diu que ja me contarà detalls.

É

Ma muller me diu que-ls ha contat abans un cas d'enterea de Ronda,el de la fonda
d'Altea i actualmentalcalde. Diu que hi havien al poble quatre capellans i que anarende
València quatre miliciansi se'ls emportaren sense ell sabre-hu: que acíels exigiren c

mil pessetes a cadascú pera soltar-los i que u d'ells els va dir queell tornaria al poble per.

a arreplegareixos diners. Així ho féu, acompanyat de quatre milicians, i en arribar a Altea

tingué queanara les persones conegudes demanant-los diners, que no tenia. Arribà aOits
de Ronda,el qui va desarmarels miliciansi els ficà presos. En veure que no tornavende

València,li envien ordre de que soltara els milicians (açò no està clar)i ell va respondre que

no els soltaria fins que no tornaren els capellans. De València enviaren un camió ab més

pistolers, però el Ronda els desarmàaixí mateixi els ficà presos,i en vista d'això tornaren

els capellansi ell soltà els milicians.

Sembla que Ronda,al front d'uns camions de queviures, se'n anà a Madrit i pareix estar
ferit ad Albacet.

Ni
La ràdio diu que-s militars nacionalistes estan ja a Oropesai Lagartera, molt prop de
Toledo.
—l—

El Manyo estava al xalet i em conta com ha estat la detenció. Diu que elfill de la Carrerona era u dels qui havien d'haure detingutjuntabelsaltres, i que fogí. Ha estat detingut a
Bunyol, perquè u de Massarrojosel va conéixer, qui estava allí accidentalment, al paréixer,

i este xicot diu que ha denunciatels altres: tres de Massarrojos, entre ells el seu pare, i u
que era a València, el Regino (dit així perquè sa mare té per nom Regina). Aquestl'havia vist

algunes voltes molt aplanat i preocupat.

—Com quedarà açò2 Com quedarà açò: —me preguntava sempre.
—l —

El meu fill Primi ha tornat de Bétera, on ha anat a veure sons paresdellet, i allí li han con-

tat alguns detalls de l'odissea de les mongesdel Castell. Pepeta (Ricart), la dida, s'ha educata

les monges,i si sap laborsi brodar primorosament, ad elles heu deu,i Primi les tenia a totes

elles com a passejantes, especialmenta sorPilar, una monja andaluça ja d'edat.

Quan el Comité donà ordre de que cadascuna se'n anara al seu poble, fon un problema
per a moltes d'elles i sor Pilar passà a casa Pepeta: però com aquí no podia estar, Salvoret
(Coll), el dido,la portà a l'Eliana, en casa de sonspares, però aquí el Comité ordenà que se

l'emportaren i Salvoret, en un carro de criadilles,i ficada entre elles la va tornara Bétera i en

arribar a Sa casa, carregada al coll com un fardell, la va traurei la tenen amagada.
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Francesc Martínez i Martínez(Altea, 1866-1946). Erudit i estudiós delfolllore valencià. Membre de Lo

Rat Penati del Centro de Cultura Valenciana, del qual va ser degà entre 1941 i 1943.
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E

Sor Pilar, en els moments anguniosos, alçant les mansal cel, exclamava:
—Dios míol iDios míol jPero te habrésido al extranjero, que no me socorres2

Li han contatl'odissea de les mongesdel col-legi de Sant Joaquín, fundat per la marquesa
de San Joaquín. Pareix que, en advindre la República, es tractà de comprara les monges
el dit col.legi i aquestes quedarenallí aloixadesfinstrobar local, però en triomfar el FP tin-

gueren queanar-se'n enseguida a una habitació les mongesi tres o quatres alumnes que

no havien encara pogut anar-se'n.
Unanit els avisaren que anaven a cremar-lesl'habitació i, malamentvestides, elles i les
xiquetes tingueren que eixir-se'n mentre les turbesarribaveni destroçaventot lo quells
semblava.
Tota la nit vagarenpels carrersi, en fer-se de dia, anaren a casa de l'administradorllur
per a què-ls cercara refugifins poguerenanar-se'n alsllurs destins, però l'administrador, per
tot consol, els va dir que no volia responsabilitats.
En aquests moments, els actes de covardiai d'insolidaritat humanaes multipliquen,i
persones que u creu que tenen obligació moral de emprestar-nos assistència, defugen i
s'excusen inconsideradament.

Dilluns, 31 d'agost de 1936
— Qa —éb

Altaller, (Felip) Borja, (Rafael) Planellsi Jacint) Pérez diuen quealsllurs indrets no ocorre

res. Jacint Pérez diu que un carreter amic, qui venia deLlíria, li ha dit que ahir, entre el mas
del Pla del Poui el Pixaor, hi va trobar cap a quaranta morts de troç a troç.
—Totsarreglaets, com si-ls hagueren arreglat aposta.
(Vicentel Riera, de Burjaçot me diu que estan molt impressionats.
—Mosdiuen que pel camí deLlíria hi ha dia que n'apareixen cinquanta.

La seua muller està esbalaida i malalta: sempre sobresaltada.
—Valdria mésgirar-se i quedar-se mort.
Acabem de rebre una carta de Portugal, d'un parroquià d'Ovar, datada el dia dèsset.
És de negocii no parla res de la guerra. Ve censurada. D'Ernest Ibànyeç continuem sense
sabreres, ni obtindre resposta.
ea

(Carlos) Gargallo, el delineant, m'entera del'odissea delretor de Moncada.El qui mataren,

segurament era vicari.

El retor don José és de Montanejosi en vindre la Guerra Civil li digueren que se'n anara,
però com elseu poble estava en la zona de la guerra, demanà un salvoconducte per a anar

a Bellús, on tenia família.

Arribat aquí, els miliciansli digueren que no podia estar i el portaren en València,al
quartel comuniste, on va dir que-l Comité de Moncà abonariaperell.
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Avisatsels de Moncà, se l'emportarenal poble i, en arribar aquí, deliberaren quèfa

El retorels va dir que consideraren queell no tenia diners, que tot quanttenia heu ha
donat semprei que estava decidit a treballar en allò que li diguereni fóra compatible
la seua edat.

l

Perfi acordaren senyalar-li huit pessetes de jornali fer-lo escrivent, ço queell acceptà.

Els va dir que no tenia casai li n'assignaren una que resultà ésser d'un germà de Gargai
per lo quals'ha enterat. Aquí es va apossentar ab la família.
El capellà va cridar al germà de Gargallo,el propietari, per a donar-li les seues excu es
aquestli va dir que encarali fea un favor.
l

Poc abans, els milicians de Moncàli havien registrat la casa, pera lo qualel feren call

hi. No es tractava de cercar armes, sinó de que a la casa d'enfrontvivia un usurer que tenia
les robesi ensers de molts pobres, i com que no ho havien trobat, la gent comença de
murmurarsi estarien a casa el Gargallo. No les trobaren.
a
La casa contenia moltes coses de devoció, pintures de santsi d'açò, res pareix que di
gueren, però en un quarteton solia dormirel seu sogre trobaren unretrat delrei, Vingueren

explicacions i, mentres,altres a altre indret trobaren unaltre retrat, però dels martres de Jaca, I

Galàni Garcia Hernàndez,i tot quedàbéi finsi tot noli tocarenelretrat delrei,
Quanel Gargallo anàa visitarel retor, el va trobarescrivint un article per a Verdad, segons A

li va dir. Així mateix, li digué queva notar, mentre durarenles negociacions ab el Comité, que

un jove s'interessavainsistentmentperell. Un dia es va trobar assoles ab ell i preguntant-i

el motiu perquè s'interessava, va contar-li'l.

sia,

Tenia una xiqueta,i la seua dona volia que prenguera la comunió: però no tenien dinersi l
anà al retori aquestli donà dos duros, diguent-li que no:n tenia més, però que no s'apurara,
queell la recomanaria a alguns queli farien el dot.l la xiqueta va prendre la comunió. Un —
altra volta,ell i set o huit més anarenalretor diguent-li que no tenien treball i sí molta fam i
les famílies, i el retor els va dir:
i
—Jonotinc dinés, peròtinc ahí deu duros que són pera bé d'ànima. No són meus, però 4

les animetes bé podran esperar-se.

dl

l els va donar les cinquanta pessetes.
—Apanyeu-vosl
És induptable quela religió i els seus ministres no estan en contactesuficient ab el pro- I

letariat i aquestignoralesvirtuts i consoldelareligió cristiana,sinó l'ostentació dels seus —
ministresi el dels palaus-esglésies queli fan patentels sectaris que-s recolzen enl'obrer. — ( —

Gargallo me conta d'un cunyatque té nou xiquets, casat en una germana, quins viuen i

a una Casa delcarrer de Sorníi un dia es veren sorpresosper una denúncia de quetotsels
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Es refereix als capitans Fermín Galàn Rodríguez (San Fernando, 1899-Osca, 1930) i Angel García

Hernàndez(Vitòria, 1900-Osca, 1930), militars que van encapçalar el moviment que proclamàla República el 12
de desembre de 1930 a Jaca, i que enser afusellats es convertiren en una menade símboldel republicanisme,
perla qual cosa era habitual trobar reproduccionsfotogràfiques seues.
i
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dl

de la casa eren feixistes. Esperaren registres que no vinguereni pocsdies després de sabre
açò, anarena registrar-losla llur habitació uns milicians.

El registre fon prou correcte: arreplegarentotesles medalletesi estampetesdels xiquets
ies fixaren en que a l'aparadorhi havien vint potsdellet.
—Perquètants pots de llet2 Açò és una acaparaciól
—És que tenim nou xiquets —va respondrela germana.
—Tambéen tinc jo i no:n tinc ningú —responguéun milicià.
—Emporte's els que vullga.
I se'n emportà dos pots. També semportaren dos paquets decigarsi es deixarenles
medalletes i estampes.
—Això, amagueul-hol.
El registre el feren tan superficial que,si hagueren tengut armes o alguna cosa amagada,
no ho haguerentrobat.

dvitdàró
He anat en casa l'advocatper parlar de l'oportunitat de remourela querella que-m té
entaulada TòfolBellver.
Me diu que de l'Audiència s'han apoderatalguns inexpertsi altres pocavergonyesi no
heu creu prudent.
Parlem de la situació actual i reconeix que estem en plena anarquia. Me diu que han
assassinat a Joan Batiste Valldecabres,2€ home ja de 75 anys. No respecten edat,ni sexe,
ni dignitat,ni res. Quin malels podria fer eixe home ad eixa edat, quan ja se'n anava dela
vida2

Comenta lo de la rebaixa del 5096 dels lloguers de les cases. A la classe modestal'ha

rebentada,i a tots, car en moltíssims casos les despeses de contribucions i reparació puja
més quellloguer: això si paguen,si viu algun milicià, si no pesa algun gravamen,etca.

Renda negativa.

— e —

Un registre queésl'inrevés dels anteriors.
Tadeo Gasulla és un antic amic nostre, originari i nadiu de i a Morella, on té possessions.
Tambété casa a Massarrojos, que era delsogre. Ell és carliste, però en advindrela formació
de la DRV ingressà eneldit partit. És personasignificada.
En vindre la punyetera guerra enviarena la fadrina a la casa de València per a què destruita tot documenti cosa que poguera ésser comprometedora,i ells se'n anaren a Morella,
on creien estar més segurs. I la fadrina, persona dela llur absoluta confiança, va trencar
cartesi cintetes i cosetes sense importància, però que huila té tanta que per a certa gent
punyetera mereix la pena de mort. I la fadrina se'n va vindre en Massarrojos, on passen

gran part de l'any.

238 Joan Batista Valldecabres Rodrigo (Quart de Poblet, 1862-1936). Polític. Va ser presidentdela Diputació,
director del'Hospital Provincial de Valènciai tres voltes diputat en Cortsi senador.
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Però fa dies va anar a pegar una ullada a la casa de València i, apenes va pujar a veut

una veina qui habitava més amunt queva sentir colpsa la porta del'habitació: se'n abaix

i uns miliciansvolien registrarla Casa. Es coneix quela portera, qui té unsfills en lamilície
apenes va veure a Remedios —aixíli diuen a la fadrina de Gasulla- avisà als milicians.
Com registrarien aquests, com trencarien urnes, sants, papers, pintures l'oli i quant els.
va vindre en gana, quela fadrina, en acabar, va tornar-se'n malalta i ha estatalllitl

z

il encara com,diu ella,li va ocórrer ad ella anar-hi abans a trencar aquelles tonteries

Hagueren anat a cercar-lo al Gasulla en Morella, sense dubte, com hanfeti fan abaltres.
— f—

i

Nieves és una bona dona de Massarrojos, qui fon dida d'una neboda meua.És roja,hi

estat bastantbella i bledana quanjovei té el defecte d'escoltar noves i marmolar-lesi contar-les quan més desagradables millor. Per més que, agradables o no,ella les conta.
—
Seguramentha ogutxarradinaals miliciansi ha dit al xalet, ab una naturalitat com si es
tractara d'arreplegarla collita, que al Roig (mon cunyat Joan Senent), després de traure-li
tots els diners, el mataran,i així mateix els ha dit que als xicons que agarraren presos els.
dd
mataran.
Distraccionsfrívoles, per si no n'hi teníem prou. Murmuracionsi xerramequesd'aq
tes, ne tenen les donesa tothora. Quan menges, quan no menges... Hi ha moments que

s'ofega u.

gues

El

Després de la visita a l'advocat, he estata visitar el meu nebotPepetBellot, qui co:
com presonersenseatrevir-se a eixir ni un pas de la botiga, per temordelspistolers.

a

Ell diu que entre la despesa diària que li costa pels milicians i demési el bacallati salaú

que ha tingut que donarab vales i quetal volta no cobre, passarà ja de dues centes
pessetes lo queli costa.

Ahl I que salve la pell és menestert

sl
Quadrilles de xiquets. En eixir de casa Bellot me veig vindre un estol de xicons de me
de deu anys, armats de totes armes de baçar, qui torcen pelcarrer de la Comunió de S
I
Joan cap a Eixarcs cantant La Internacional. En acabar, senyalen el pas a les veus de:
——
LE

vel

—UHPI (Unió de GermansProletaris) UHPI El fassio ja no vel UHPI UHPIEl fassio ja no L

Te

Victor (Buesol me diu que ha vist quadrilles de xicons ab espigons de panolla a la Ci

lligats ab vetes o corretges, que es formen en dos bandosi estiren els espigons uns
altres simulant, sens dubte, les bombes dels minaires.
Pareix estar, però, que eixa combativitat dels minaires ha passat un poc a la història, pu

que m'acabende dir que les columnes que de Galícia i Lleó s'han dirigit cap a Oviedo,

copatels minaires entre dosfocsi els han destroçat. Açò es confirma pelsilenci dela prei
governamental—roja, millor dit— respecte de la presa d'Oviedo. També es diu que la zona.
minera de Río Tinto ha estat pacificada pels militars (feixistes2) nacionalistes.
i
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— l —

Lluís (Zalbideal ve aclaparat (perquè) sospita que el seu amic Antelo ha estat assassinat.
La família rebia carta d'ell tots els dies i hui no n'ha rebut. Els presos del Cap de Palosels
han passatal Legazpii diu queels traueni els afusellen. Ahir diu que:n tragueren centi els
han afusellat en grup, cap al pas nivell i altres indrets. La gent diu que va a veure-hu, com

en romeria, i comenta ab risotades. Donesi xiquets que'ls peguen puntapeusals cadàvers.
Dóna calofret pensar-ho.
Han mort a (Joan) Calot, diputat, president de la Diputació, subsecretari..., (Pascual)
Martínez Sala, diputat, el bisbe de Conca...
Diu que a Madritafusellen els milicians que no volen anaral front, que han mortel general Saro7 Miguel Maura"(el cap delPartit Republicà Conservador) i molts altres, i que
no es reb a la Campsa correspondència de Toledo.
Lluís és molt apassionati hi ha que passar-ho tot per cedaç.
perfil
Radio Tenerife diu que Oviedoestà ja descongestionat pertropesdel general Cavalcanti,
queeslluita en Torrijo i que han inflingit una gran derrota a les tropes del general Riquelme,
agafant-los canonsi altre material i gran nombre de presoners, etca., també diu que hi han
lluites per Siguenza i molts altres indrets.
També notifica d'algunes embaixades que se'n van de Madrit.

cami aaia
La nostra cosina Carolineta (Pilar Gómez Ibéfiez), quité el seu marit Agostí a Sent Miquel

dels Reis, està desconsolada perquèn'han tret deui no hantornat. Saben ques han assassinat i tenen temor que-ls vagen traguenta tots i que tots segueixquen la mateixa sort.

Els han dit que ja no-n trauran més, que han canviat els empleatsi que la culpa de

traure'ls era d'aquests.

Sembla una piadosa mentira.

fes
Ens han dit quels assassinats ahir, al camídeLlíria, heu foren ab ametralladora i que ahir

ne mataren dos-cents.

A Ruvira tambéli han dit que trauen uns dos-cents presonersdiaris per a matar-losi

quel Comité de Salut Pública ha renunciat a firmar penes de mort i que no vol consentir

tal carniceria.
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Leopoldo Saro Marín (1878-1936). General dedivisió després de la batalla d'Alhucemas (1926).
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Miguel Maura Gamazo (Madrid, 1887-Saragossa, 1971). Polític. Fill d'Antonio Maura. Membre delPartit

Governador militar de Madrid (1928).

Conservador i ministre de la Governació durantla Segona República.
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Oficialment, no se Sap ni una paraula: el dia de demà, els desapareguts inidentificats e

comptaran per centenars.

Quant de dolinútill Quant d'odil Quant de tarquim remenejat imprudentmentl
Dimarts, primer de setembre de 1936
— aq —

Filiberto és un obrer de vila de Massarrojos, casat ab la Polida.Ell no té malnomperquè

als pobles, els nomsrarsi poc frequentsja serveixen de malnoms. És un home sec, Qui n
mira Maial qui parla, que té una somrisa un poc falsa: parla accionant més que ab paraule:
ja que veure com expressa unafrase qualsevulla:

—Vaig fer una paretetaalteta... —i pera dir això, ab les mans expresa com colocàle

rajoles i sempina de puntetes posantels braçosi les mans com si volguera tocarla part d I
dalt dela pareteta. Í tot així. Resulta divertit.
Filiberto és dels milicians. Filiberto ha contribuit a la destroça i crema del'església. Fil
berto, des d'allavors, té una ombra damunt...

A Filiberto l'han operat una hèrnia a una clínica i diuen que té calentura i que està m olt
persalvarla pell. Una, en sabre que està molt mal,diu:
—Millor p:a d'ell, sis mort De totes maneresl'han de matar.
Les dones són molt males, és que estan furioses.

També diuen quelmilicià que, en desmaiar-se, es va pegarenla cara ferint-se, està

greu. És germàde la tia Pepeta,la Rincona,i diuen quefon el quivatirar pel balcó del'aba
al foc la Maedéu de Loreto que teniaelretor.

me

Murmuracions.

t—

Mediuen que a Moncada han crematl'arxiu de la propietat (la hipoteca, en diu el poble)

i el banc, alguna sucursal, segurament.

També diuen que han declarat el comunismellibertari.
D'altres pobles, com Foyos, també diuen lo mateix.
El retor de Massarrojos, diuen que ha escrit d'Itàlia, on es troba fogit. Diu que preg là
tots els dies pels de Massarrojos.

per casa de GonçalJulian persi hi ha alguna correspondència o avís i, apenesarribe, toque
en casa mon cunyat Pepe i mon cosí Baldomer(Vendrell Gómez).

S'abracem alegres de poder veure'ns entre tantsperills.
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Baldomer ésun xic fort, robust, d'una salut envejable,treballador infatigable, voluntat
ferma, quiallà on va es fa de voler perla seua afabilitat, bonhomiai activitat.
És mestre de Bocairenti en dir que la seua escola té sempre doble xiquets quela dels
altres, i encara dónalliçons particulars, prepara xics peral comerçi elbatxiller, ésel factòtum

de l'associació dels mestres de la comarca,escriu articles, etc. etca. Té molts amicsi és molt

volgut, però...

Fon detingut pel Comité de Bocairent, que l'acusava defeixiste. Especialmenthi havia
algú qui pareixia tindre-li alguna resquemor,odi. Era enveja2 Era quimera2
Se l'acusava perquè diu quel Centre Valencianiste que presidia era feixiste, i que entre les

llistes de socis de FE o RE (Falange Espanyola, feixistes, i Renovación Espanyola, monàrquics)
havien aparegut socis deldit centrei ell devia estar enterat, però Baldomer podia provar

queera president fea pocs mesosi que pels exàmensi altres moltes ocupacions no havia

pogut ocupar-se'n, del centre.

Jo recorde que Baldomer, un dia, fa alguns mesos, me va senyalar el fenomen de que

els valencianistes de Bocairent se'n passaven al feixisme i que el movimentera formidable
i s'estaven organisant militarmenti que tenien armes.

Era el semblant fenomen que assenyalaven Gil Roblesi el desgraciat(José) Calvo Sotelo

a les Corts, diguent-losals del FP quela llur conducta atrabiliària en les persones de dreta

estava fent quells llurs partits (CEDA (Confederación Espaniola de Derechas Autónomasii

RE) s'estaven quedantdesertsi engrossant FE.
No podent-lo atacar per ahí, començarenles mixorreries,i entre elles l'acusà,l'energumen
citat, de propagandiste del periòdic Ya entreels xiquets del'escola i encara a les fllades de
la festa de Morosi Cristians.

Baldomer, de moment, no podia comprendre l'acusació, fins que va caure enel cas, i així

heu va manifestar al Comité. Era que en fer gimnàsiaels xiquets, ell acostumava en dirigir
els movimentsassenyalar el canviab l'interjecció eyalyalyal..2.
—l en les filades2

—Fon queva organisar una filada de xiquets menuts entre els de l'escola, i com estaven
acostumatsal ritme gimnàstic l'ordre eyals,ell cregué méspràctic emprar la mateixa forma

de comanament.

—Però vosté s'ha dedicat a donarlliçonsals fills dels burgesost
—Comprenguen quejo necesitava auxiliar-me un pocel sou pera educara la meua
família.

Així com aquestes argumentacions estúpides, esgarrifants, foren un cúmul d'altres, fins

queli digueren asprament:

—Ja:ha parlat massal Pot anar-se'n.

,

l el declararen desafecte al règimen, així com a tots els demés mestres en nombre de
NOU.

l'es quedarà sense plaça: però ell no s'apura perquè és homequevali treballador,i allí
on estiga, trobarà qui l'estimei li donetreball. Els bocairentins moderats, no punyeters, que
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són la majoria, en sabre que deixa d'ésser mestre estan que bufen: peròell, quede com
quede, novol continuar a Bocairent. És l'amargorqueli queda a quitant ha treballat per

la cultura d'un poble i que veu que no basta ésser honrat i complidor del seu deure pera
quèrespecten.

Me diu queal poble no passaria ressi no fóra perla influència d'Alcoi. Alcoi, diu quefa

fredat. Finalment, anaren per dues camionetes que hi romanien al poble i que aquest neces-

sitava peral seu servei. Reclamarenal Comité de Valènciai al governador, i aquests ordenaren

que les camionetes romanguerena Bocairent: però els d'Alcoise les emportaren.

A Bocairent han mort un fabricant —el qual nom no recorde-,dosfills majors pegarena
fogir i tancaren presos als dos que hi romanien, de catorzei setze anys, i la mare s'ha tornat
folla.
Diu també quehaestata Bocairent dosdiesel tinyent de nau de guerra qui comanavael

Jaime I. Estava destinatal Ministeri de la Guerrai l'obligaren a posar-se al seu comanament.
Va bombardejarLarache, Ceutai altres places, i quan anava a fer lo mateix ab Melilla, uns
vaixells alamanysl'enfilaren diguent-li que no ho consentirien car es tractava d'una plaça

oberta.

Refugiat a Màlaga,l'aviació rebellogrà colocar-li una bomba sobre el pont, a poca distància de la xumenera: si arriba a encertar, no ho conta, però ha quedatinutilisat pera un
mes. El portarendifícilmenta l'arsenal de Cartagena.
Moncosí ens conta d'Alcoi que s'han apoderat defàbriques,talleri tot el que-s ha
paregut, i que aquí van ab vales, guardant els diners per al comerç exterior. Anaren milici-

ansal front i estaven molts fentla instrucció per a anar-hi després: però, en açò, tornaren

alguns delfront diguent queallò estava molt mal, que no anara nengú i els qui volgueren
quelcom, que vingueren.

Fa poc, diu que varen anar uns camions de Madrit ab ordre del Ministeri de la Guerra
per a quèls donaren mantesi altres coses, i els alcoians els digueren que portaren dinersO

arròsi altres queviures pera canvi. Els emissaris els feren observar que era ordreel Ministeri

de la Guerra.
—El ministre manarà en Madrit, però ací manem nosatros —els respongueren.

Baldomer me conta els molts desenganys queessufrixen en aquestes hores de persones
que hom creu que, un dia que'ls necessitara,els trobaria. Ni un consol, ni una ajuda, ni un

record.

Joli fas observarla covardia dels hòmens,la manca d'enterea,l'egoisme brutal,la ingrati-

tud. Especialment lo que crida l'atenció i admira és la temor dels qui formenenel FP, sense
llevar els més extremistes, als qui quan els parles d'influir, d'interessar-se en coses que ens

sembla que estarien en la seua mà, s'excuseni notesen ells, com si no estigueren massa
segurs, quel seu cap no edfera aulor de pólvora7, frase que emprael vulgusper a expressar
l'acció de pegar-li un tir a u: eMe pareix quel teu cap va a fer aulor de pólvora.

ds
També mediu Baldomer que a Vilanova de Castelló s'ha declarat el comunisme lliber-

tari. Aquí s'han incautatde terresi diners, distribuixeneltreball i han senyalat un jornal a
cadascú. No sab explicar-se bé.
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Mon cunyat PepetSenent, aplanat. Procurem animar-lo.Li van a llevar la plaça d'ins-

pector. Tambéli han acumulat unasèrie d'acusacions,toteselles derivadesd'individus que

s'han cregut perjudicats quan han estat castigats per Senent, en cumpliment del seu deure.
Una de les acusacions és que-nels poblesvisitava els capellans, i efectivament ésaixí. Ell té
moltes amistats de quan estudiava pera capellà en la seua joventut, també perles seues
aficions arqueològiques i, en fi, perquè... li donava la gana.
Ell, qui fon u dels qui féu mésperportarla República, ell, qui per consell del seu mestre,
Josep Ortega i Gasset, va fundarel grup AlServicio dela República, a Alacant, precisament
el mirall que serví per a caçar tants incauts."'

Així pagael diable al qui béelserveix. Per més que aquests no mereixen això: qui ho

mereix ben rebé sónels republicans d'esquerrai, especialment,els burgesos qui han fet

possible aquesta catàstrofe, perquè méscivilment, méspacíficament, més suaument que
es va fer el canvi de règim, poquesvoltesen la història es veurà.

Forenels altres, els desalmats dela política, els qui anteriormentaprofitaren el moment
tranquil per a convertir-lo en aquestinfern.
— e —

Els qui s'han incautat de la batedora de Barguesa Manuelvénenal taller per vàries
coses que-s manquen. Diuen que s'han incautat de totesles terres de propietats de més
de deu fanecadesi van a treballar-les en comunades.

Cada poble ha fet lo queli ha paregut i sembla no enterar-se de les disposicions del
Comité de València.

pea
Josep) Viguer, montador,qui té unfill servint en les columnes guvernamentals, ha tornat
de veureelfill, qui està a un hospital a l'Escorial.
En arribar a Madrit va preguntarpel tren per anar enl'Escoriali li digueren que no arribava
mésque fins l'estació de Villalba. Aquí va veure un edifici enderrocatperl'aviació i que les
tropes del Govern estaven construintfortificacions.
En un camió de milicians que anava cap a l'Escorial el deixaren anar, passant un camí

horrible, perquè el xofer era un brutot que anava com pera estrellar-se, i casi xocaren ab

un altre a l'entrada d'un pont.
A l'Escorial va veureel fill, quili va dir que anavena treslladar-los en Madrit. Estava malalt,
més bé nerviósi aplanat, car de la columna queell formava part mataren els facciosos el
tinent coronel i el comandanti no:n quedaren més quexixanta-set.
De l'Escorial estant va veure eixir un avió quetirà una bombaa l'estació, dirigint-se a
Villalba, ia poc varen veure columnes de fum i flames. En regressar, uns miliciansli feren
una descàrregai el avió respongué ab dues bombes, i ell va tindre que ficar-se en unclot.
No sésiserà fantasia.
—Agrupación al Servicio de la República: movimentpolític fundatel 1931, abans de les eleccions
241
municipals del 12 de febrer, per diversosintel-lectuals encapçalats per José Ortega y Gasset.
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—Bargues era un client deltaller de Nicolau Primitiu.
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A Madrit li digueren que havien pegatfoc a la Càrcel Modelo per a què tragueren

presos,i en eixir, diu que-n mataren 800.

Per tota la línia de Madrit a València diu que no hi ha novetat.
— g —

I

A (Carlos) Gargallo li han dit per moltcert i en secret que s'aveina unaforta lluita di
la FAIi el PC, i que pereixos dies lo millor serà tancar-se en casa a pedrai a braç.
— h—
Mon cunyat Pepe Senent m'hadit queli han oferit documents procedents del Palau:

I

Berbedel, incautat pel Comité Sanitari. Pareix ésser que aquest saqueix de biblioteques i.
arxius està a l'ordre del dia en els palaus incautats, que són quasitots.
jia
Com eixirà la cultura valenciana d'aquesttràngol polític-social-religiós provocat pels

partits polítics2

I

ct

— l—L

HH

Unsauts de la Creu Roja han visitat el mas de Noguera per veure d'habilitar-lo pera

hospital de sang.

Diuen quedel front de Terol no paren de vindre camionsde ferits, però hadit unsanitari

que per cada centferits, n'hi han vent-i-cinc de sangi els altres veneris.

TL,

—lLes milicianes —diu u—, pareix que collaboren ab els militars rebels.
Sembla que es tendeix a esquivarla cohabitació, als quarters, d'ambdos sexes, en vista

d

de l'èxit.

Gabriel, el de Visanteta, me diu que on apareixen moltes muixamesés als camins de

Torrenti Llíria.

i

Ad aquest ne matarentretze ab ametralladora.U es va escapar, deixant-se caure abans

deferir-lo, i este matí anaven cercant-lo tres escopeters perla lloma del Cantals. Ell estava
a una vinyeta queté a la dita llomai li feren preguntes.

Es
La Radio Tenerife diu: drun ha estat evaquatperla població civil i va a estar bombardejada per mar, terrai aires També diu que estan evaquant Màlagai quel bombardeig de Huelva
perla esquadra del Govern hafracasat i quels vaixellsinutilisats han tengut que refugiar-se
a Tànger, quells representants de Suècia, Noruega i Dinamarca han romputrelacions ab el
Govern de Madriti que l'embaixada alamanya, no trobant-se bastantgarantida ad aquesta
capital, s'ha traslladat a Alacant, que Portugal ha reconegut el govern de Burgosi que un
generalrus, desprésde visitarlesfortificacions del Guadarrama,va prendrela direcció de
la defensa de Madrit i altres moltes mésnotícies.
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EE

Dimecres, 2 de setembre de 1936

Ma muller no pot dormir.
—Fa dosdies que no puc apegar un ull. No mese'n va delcap la cara de dolorosa quefea

una xica endolada que m'ha donat expressions de matia Francisqueta (SenentEstellés).

Resulta que és la novensana muller d'Elietes, pintor, fill d'Elies (Verdaguer), dorador de
Massarrojos.
La va veure a la estació tota endoladai li va preguntar per qui portava dol. Ella és de
Burjaçoti li han assassinat un germà, qui deixa dos xiquetes menudesòrfenes.
—Tenia tal tristor —me diu ma muller—, que mese va representar aquella dolorosa que
hi havia en aquella casa del pintor Zuloaga, en Zarauz, i no me se'n potanar delcap.
SES
Els diaris es veu que forcen la eufòria. Continuen atacantper totsels fronts, però en
alguns puntsestan igual i ad altres retrocedeixen. Cada dia poden negar menysla preponderància de l'enemici llegintlesllurs notícies, sempre atrassades, es veu com vanretrocedint
victoriosament.
Hui parlen uns d'un submaríleal (del Govern roig) que a punt de tirar a pic el cuirassat
Espanya seli va desbaratar el mecanisme dellançar torpetsi altre diu que dos avions ene-

mics (militars nacionalistes) havien bombardejatelsastillers euscaldunesa la ria de Bilbau,
on hi havia un submarí que diu ques ha fet fogir. Hom se veu temptatde lligar les dues
notícies.

Continuen els bombardejaments aeris de Madrit. Un avió de Palma,trimotor, sembla, ha
bombardejat tres hidrosdel'eixèrcit de desembarc, matant elcapità d'aviacióFreire.
— cc —

Un parroquià, n'Antoni Mollà, qui té batedora d'arròsa Xàtiva i Vilanova de Castelló, de
construcció nostra, ve per algunes coses queli manquenper a posar-la en condreti a punt
de marxa:per ara no li les han incautades encara, però l'obliguen a queles arregle i sempre
estan interessant-se i preguntant si ja estan apunt. No sap si, una volta heu estiguen, se
.
l'incautaran o no.
Diu que a Vilanova de Castelló rònegament s'han incautat de totes aquelles finques
dels qui havien pegata fogir, i que continuentreballant-les, obrint a cadascuna un compte

a part.

Note que no li ve bé dir-me res més.

Me diu que té un fill valencianiste que figura molt al Centre Valencianiste de Xàtiva,
polemiste qui ha contés ab Duran de València i que aquest, en acabarla polèmica, li va
dedicarles seues publicacions.
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v
I I

tas.

A

Mediuen que a Sueca hanassassinat a Esteve Carrasquer, qui fon alcalde quan ala
dictadura primorriverista,i estic que la camisa no:m toca damuntperquèel primer fu
de la Dictadura fon el meu oncle Emili Gómez,

Clar que ell fon obligat per la Dictadura, clar que ell administrà molt bé,i desprésde

sanejar l'hizenda municipali impulsari realisar moltes millores, deixà en la caixa alguns m

de pessetesi tots els dèbits pagats, però això nol'interessa ad aquesta gent.
— e —

ia i
er
I I

Altaller quasi no queda personal: tots estan enfora arreglant les batedores. Dins
quinze dies o així tornaran quasitots altalleri la faena estarà acabada.
É
Tornem a parlar mon germài jo dela situació difícil deltaller, sense diners i ab un ll
despeses enormeper als ingresos.Els viatjants, en un mes, sols han portat altaller unestres
mil pessetes. Nosaltres tenim unes set mil setmanals de despeses. No podem treballar sis jor

nalsi pagar-netres i mantindreels sousdeviatjants, despaig que no podem pagari, seguint

així, dins de poc hauríem d'entregaral personal el mateix taller per a què es cobrara.

Precisem un préstec i al propri tempsreduir les despesesdisminuinttotalmentel treball,
ja que no enssiga permés, com ara, disminuir de personal. l açò s'haurà de resoldre abans

de quinze diesi no es podrà resoldre sense una intervenció, mitjançant un balanç que

separe dues èpoques: la època de la meua tirania burgesa i la nova de democràcia social,

alliberadora dels lliberadors delproletariat.

i

Segons sembla, pel quediu el personal que encara quedaaltaller, els assassinats indivi-

duals i nocturns han disminuiiti quasi cessat: en canvi, continuenels en massa i ab d'a
lladora,al paréixer sobre els presosi per ordre d'eixa Tcheca o Comité de Salut Pública.

(Felip) Borja me diu que ha ogut dir que han ametrallat gent al camp deportiu Lean

del camí Fondodel Grau:i (Rafael) Planells que, en tornar d'Algemesí, oia dir a un revisor
que, en passar cap al Grau, havia oguttirs d'ametralladora al camp delLevante.

Ludovic (Bueso Roig), de la CNT,fanàtic, és enemic dels assassinatsi diu que noésveritat
que n'hagen hagut, que lo quesí hi ha són eixecucions de gent complicadai no tants, com
diuen, que això passa en vista de que-s portaven al Govern Civil i enseguidaels soltavent
Veig que no éssincer, ni tempsni ocasió de discutir abell.
Pertelèfon —mediu Àngel (Albalat Aparicil, porter del taller, comuniste o de la CNT, no
heu puc aclarir— han avisat que a Josep Monmeneu, poeta ratpenatiste i president que fon

de Lo Rat Penati concejal de la DRV, l'han detinguti està al Govern Civil.
Què pucfer jo2 Si no puc fer pels meus més pròximsi
da

En anar a Massarrojos, Rafel Canyiçares me diu quel pare d'Adelina (García), sogre de
Pepito Bellot, ha estat suspés d'empleui soui a resultes de lo que hi haga contra d'ell.
Nosé siell, o qui, m'ha contat que un aviadorroig (del Govern) ha dit que explorant
per Terol havia vist una columna molt ben equipada que es dirigia en socors d'aquesta

població.
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—— g —

Primi (Gómez), qui ha estat hui a València, ha sabut pels companys bastantshorrors dels

qui acompanyen elflagell que estem sofrint aquests dies.
El notari Castell és un vellet de més de setanta anys.Els primers diesli assassinaren un

fill. No contents ab açò, anaren a sa casa perell fa uns dies. Lesfilles no volgueren deixar-lo
anarassoles i, les dos queté fadrines, l'acompanyaren: però en veure que prenien la direcció

cap al pont d'Aragó, començaren de clamar i demanar socorsi tals crits donarien ques

assassins els abaixaren esporuguits i se'n anaren.
Quants se n'hagueren salvat si hagueren procedit així2
D'un xic moltllest queell coneixia, al qui havien matatalguns dela família, conten que

anaren perell i pertres voltes feren el simulacre que anaven a fusellar-lo. S'ha tornat imbècil
fins l'extrem de tindre'l que vestir i empapusar-lo.

i
D'un altre, metge de Godella i que anava aquí, conten queli feren la mateixa passada
s'ha tornatfoll furiós.

by
Ma muller està molt agitada. Me crida apart i mediu:

—Peresta Marina —la fadrina— mosportaran a tu i a mial Saler, però jo no pucresistir

més.

Me conta quela nostrafilla Emparaels ha dit a les germanes que Marina, entreles vàries

es
coses, li havia dit que primerseria dona mala que pobra,i que les seuesties i german

vida, ben
totes van aperreadestreballant, mentre que un altra tia que té que s'hatirat a la

rebé que se hu passa.
deMarina, baixeta, grossa, nolletja, es coneix queés lo que es diu una doneta..., com
puga
mostra ab elseu lèxic, com diuen algunes, les demésfadrines,i no es pottolerar que
influir en la nostra filleta.
—Recorda-te'n dela criaillera —me diu la meua muller.
està a
Per contra, tenim l'espionatge continu i la temor d'una denúncia molesta que
l'ordre deldia.
—Hi ha quetirar pel camí del mig i resoldre aquesta questió, coste lo que coste.
I decidim apartar-la com millor es puga, per a acabar ab la contínua intranquil/itat de
l'espionatge i de la desmoralisació.

— I —

(Francesc) Ruvira me diu que ha vingut en València un vaixell ab presos catalans per a
què-ls maten ací, perquèl'almirant de l'esquadra anglesali ha dit a (Lluís) Companys que si
continua la carniceria, prendrà medides. Açò,tant lo primer com lo segon, em pareix pura
fantasia.
També me diu que a València n'assassinen dos-cents cadadia. Altra fantasia.
Lluís (Zalbideal) diu que han sabutper un vaixell de la Campsa quela factoria de Màlaga
està completament destroçada.
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També mos diu que huihi havien mésde tres mil persones esperanteixir els presos del
vaixell, com si es tractara d'una gran festa. Encara no han pogut averiguar si Antelo està viu
o Mort, i temen açò darrer.
Per València circulava esta vesprà la notícia de que Huesca havia caigut en poder de les

tropes governamentalsi, no obstant, la ràdio catalanani la de Madrit no han ditres.
La Radio Tenerife diu que Irun ha estat evaguada perla poblaciócivil esquerrana i que
la dretista l'han tancada alpolvorí.
Empara ha caigut un bac en anar a collir móres. Té un poc de derrame sinovial
a la

munyica.

Ma muller ha ogutdir que l'altre dia mataren a Paterna 27i que ja tenienel clot preparat
i els tiraren dins (algú n'hi hauria viu), (i) diu ella:
—Això és pitjor que-n Rússial
És de suposar queles coses no han passataixí exactament i que no-ls han matata Pa-

terna, sinó al terme, i que és natural que aquells, en vista de la seguretat de collita, tinguen

clots preparats.

Dijous, 3 de setembre de 1936
— a —

Me diu ma muller queli conten les donesdel poble que per Moncài altres
pobles,

després de cremarels arxius dela proprietat, van perles cases buscantles escriptures
per
a cremar-les i així esborrartot rastre.

Possiblement a una intenció pareguda deu obedir l'ensanyament mostrat ab algunes
famílies que no tenen més pecat que ocupar una bona posició. A Vilanesa mateix
han mort

un parei dosfills, un parei un fill, dos germanes,etca. Al mateix poble hi ha una

Carnicera,

dona molt neta i remilgada i caritativa, qui, no tenint família, ha criat i casat dos expòsits:
però era molt beateta, és a dir, catòlica i molt arrimada a l'església, i diuen que-ls milicians

la fan netejar els llurs comuns i pera fastidiar-la, diuen les dones, que s'embruten
enfora,

aposta.
—AÇÒ és pitjor quela Inquisició —diuen.

ms —
Els diaris no diuen d'Osca més que estan assetjant-la. (Indalecio) Prieto, en un
article,fa

unarecopilació dels fets de la guerra i apunta dos èxits dels militars naciona
listes: l'haure
pogutpassar tropes d'Àfrica en avionsi vaixells i haure reunit perl'oestels eixèrcit
s del nord

i del sud: però acabaperdir quela victòria final és del Govern.

insisteixen elsdiaris en la política delsilencii en que hi ha que acallar als
qui propalen
bulos.
Fragua Social, quees tira a l'impremta de LasProvincias, publica hui 16
pàgines. Aquesta
disbauxa, després d'haure aconsellat la disminució de paperen els periòd
ics de Madriti
que segueixenelsaltres diaris de València, pareix que és deguta que a Las Provin
cias hi ha
0 hi havia una fortuna en paper abansdela incautació,i per a lo que costa..
.
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— C —

Al taller, (Carlo) Gargallo me diu que es conta que un dia, en anara alçarel volel capità
d'aviació Boada, va arribar la família a despedir-se, que faltava una horapera eixir i convidà

a la família a donar unavolta al camp,i que després de vacilHacionsi insistències va pujar
i, alçant el vol, va desaparéixer.
També diu que-ls del Tèrcio de Burjaçot han establit un conveni ab els milicians de Godella per a què, quanels ocorreixca quelcom, peguenxiulits per avisar-los. Diu que així ha

passat vàries vegades, haventestalviat percanços desagradables.
Quan ad algun veí del Tèrcio (grup de cases barates que hi han a continuació deles

Masies) se'n ha eixit al corraleta xiulari, a poc,tots els demésveins han començata xiular,

armant el gran concert.
El Tèrcio pertanyal terme de Burjaçot, però els veins segurament no tenen confiança
ab els d'aquesta població, que han consentit tants assassinats.

Així mateix, relata que un milicià qui venia de Bujalaroz li ha dit queallí hi ha un hospital

ab més de mil milicians veneris i que éstal la indignació causada pelfet, que anaven a
fusellar vint milicianes provinents del barri xinés (els bordells, es diuen ara així). Com hi ha

promisqúitat gran entre milicians i milicianesi, entre aquestes, No cal dir, als quarters i cam-

panya,i com que no cap dubte nengun que n'hi hauran d'honrades, illuses, romàntiquesi

dignes, junt a vulgars barraganes i pendons, si aquesta mestall continua, arribarà moment
quel títol de eputanso serà honorificat per a què no pateixquen lesaltres, si és queja hui
encara pateixen.

També mediu Gargallo, sabut de son germà, que un milicià —que serveix a una de les

fàbriques de conserva queell dirigeix- li va dir ab una naturalitat escalofriant que ell havia

matat catorze feixistes, no en camp de batalla, sinó en aquestes impunesràzzies nocturnes. El germà de Gargallo, corprés de la sang freda del'assassí, li va preguntar si no sentia
remordiment, responentl'altre un si és no és admirat:
—Remordir-me la conciència per això7

ca

(Vicente)Riera, el modeliste, té una porel pobret..: Gargallo m'ha dit que ell sab quelcom

d'un moliner de Benimàmeti, en preguntar-li, me diu:
—Jonosé res. Això heu diuenperallí: però a lo millor no ésveritati no se pot parlar...

Tot esporuguit, per fi me conta que a un moliner —tal volta el de Bonany, que està entre
Benimàmeti Beniferri, sobre la séquia de Moncada- anaren a demanar-li una quantitat i ell
els va donartres mil pessetes que tenia: però va avisar els milicians, que encara trobaren

als pseudo en la carretera i, com no portaven la documentació en regla, els matarenallí
mateix.
— e —

(Miguell Soriano me conta que tres mongesde Burjaçot, quehi havien a Tortosa, foren

portadesal poble pelsllurs parents,avisats per a què foren perelles.
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cc a
Unavolta al pobleles va cridar el Comité i després de prendre-les declaració i fer befa
de lesllurs creències, les dedicaren a cosir roba per als milicians.
Menyssort va tindre un capellà jove,fill de Ramon, l'Herbaser,i nat a Burjaçot, el qui fon

cridat al Comité i obligat a abjurar de la seua missió religiosa, a lo què es va negar:
—Johe fet uns votsi tinc que complir-los perla salvació de la meua ànima.

El tancarenpres i després el mataren, perdonantals seus assassins.
No ha sabutdir-me si el mataren a continuació de la declaració o després,ni si foren els
botxins del poble o forasters.

etc lin
Varis llauradors de la marjal d'Alfafar, vora la Albufera, mésavall del Saler i a un centenar
de metres del camí del Perelló o poc més, qui tenen la batedora que fon construida per
a Puertes, vélnen) a parlar-me deles dificultats que telnen) pera pagar-me una factura

sense importància i, en anar-se'n, li pregunte com van les coses d'Alfafar. Alça els muscles,
conformat. En altres pobles està pitjor. Me diu queelfill d'u dels gendres de Puertes està
fogit i no saben per onés,i que a sa mareli han tret ja molts mils de pessetes.
Li preguntesi perallí, la batedora, es veuenassassinats,i respon que ouenelstirs, veuen

les flameradesi a voltes senten també laments.
—Noespotresistir

El Roget, queaixíli diuen, és home de mésedat quejo. Deu estarpels setanta i s'indigna

i sexalta en recordar-ho.

—l'altre dia —continua—, tornava cap a casa en un matxet, quan senc un auto que

venia dela part del Perelló. Es para, abaixa u,li peguen dostirsi se'n tornaa l'auto:si haguera
tingut un fusil, me parapetei els haguera fetfoc, de ràbia quetenia.
l anant-se'n dolorit, continuafora d'ell:
—Nospotresistir No-s potresistir
Això diguem tots: que no-s potresistir.

M'ha dit quea Alfafar no han matat nengú. Dos que n'hanassassinat han estat un capellà

a Almussafesi un altre per Molvedre.

— g —

En anar a Massarrojos sé per ma muller que mon germà Emili (Gómez Nadal) 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 queles notícies que té no són molt agradables.
—Sitriomfen els militars, tindré que anar-me'n a França.

l per no anar-se'n a Françava ficar-se en la ratera2 No-m semblava tan exaltat. El tenia
més bé per un escèptic. Me dónallàstima. Ma muller, quel conegué detan xicon..., ia pesar
delseu caràctervolterià i dels desenganysdel seu despegament a la família, no pot menys

de plorar.
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sahies

No sé qui diu quea Irun hi han ja tres mil morts i que han fogit a França huit-cents.
La fadrina de ma cunyada Rosarité el nuvi milicià a Caspi li ha escrit una carta diguent-i

que fa més d'un mesque estanallí sense menejar-se, és a dir, sense alvançar niretrocedir,

i que quan uns i altres abandonen un poble, maten inclús els animals per a què no se'n

aprofiten els altres, i que hi ha poble que hi roman desert, ab altres coses tan belles com
aquestes.
— Il —

dir.

Juli Bellot, del xalet estant, em conta unes anècdotes ogudesdels milicians.
Al dipòsit de cadàvers sorprengueren doslladregots que estaven expoliant els morts.
—Trieu-se la taulal —els varen ordenar els milicians, clar, que açò és una manera de
l aquí mateix els mataren.

Un cas de sang freda li ha contat un altre. Portaven un feixiste a pegar-li un passejeti
els va demanar permís pera fer un cigarret quevarollar ab gran tranquilitat. De quan en
quan cridava vivaelfasciolx l en assassinar-lo cridava lo mateix.
En tornar del passeig trobe ma muller plorosa:
—Quèpassa: —li pregunte.
És que Anita,la nostra consogra, ha vingut exprofessament a dir-mos quela portera li
havia participat que havien estat a migdia unsobrers preguntant per mi ab gran insistència

i parlant entreells agitats i, en sabre quejo no hi era, havien deixat dit que tornarien hui de
dotze a unai quels esperara. Eren, segonsun paperet, operaris deFills de Vives Mora.

Pensant què podria ésser, no tenint jo nengun compte pendentab aquests impressors,
me'n recorde d'unafactura queells tenen contra Lo Rat Penat de 1.250 pessetes, produida

durant la meua presidència, per la impressió d'un manuscrit mediocre de Blasco Ibànyez
premiatals Jocs Florals quan ell era un jovenoti descubert per (Josep) Gasch,l'arxiver.
(Rafaell Gayano Lluch, (Ricard) Sanmartíni altres cregueren que Lo Rat Penat anavaa fer
un negoci impremtantallò, aprofitantel tresllat de les despulles de Blasco Ibànyez des del
vaixell a la Llotja i de la Llotja al cementeri, i m'induiren a que simpremtara.I simpremtài,

perfer-los un favor, els heu vaig encomanaralFills de Vives Mora.
Mi.

lallò no s'ha pogutpagar. I vàries voltes, indirectament o directa, m'han fet càrrecsa
Ino és res menys quevolen que hu paguejo. No sé d'aon.

I clar, en casa tot lo món me veu ja flambre, abandonat a un camí o indret desconegut.

I procure tranquilisar-los, mentre pense en la manera de resoldreel compromís.
Anita (Bellotl i Víctor (Buesol pensen avisar un amic milicià que m'acompanye. També
Víctor i ma muller volen acompanyar-me,i jo procure serenar-losi disuadir-los, diguent-los
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que açò deles factures i maneres de cobramentestan a l'ordre deldia i no hi ha per què
sobresaltar-se.

Però l'esglai, fins que tots'aclarixca, nengú el potllevar.

a ME:
Per ràdio facciosa pareix que s'ha dit que a Irun hi han 3.000 baixesi 800 fogits a França,

queel Tèrcioi regularsja lluiten cos a cos pels carrers d'Irun i que han avançatvint quilòmetres cap a Madrit perl'oest.

Lluís (Zalbidea) diu quel capità d'aviació Boada fon assassinat perespia a l'aeròdrom de
Manises. Diuen que volava sobre Teroli els tirava paquets ab notíciesi plans i les bombes
sempreles tirava enfora de lloc, i que en tornar de una deles excursionsse'l feren.
Gabriel, el de Viçanteta, me diu que prop dela caseta dels peons caminers del barranquet
Nou ha aparegut un capellà assassinat que diu que agafaren a Godella.
Diu que els delvaixell els maten al Cabanyal i els colguen en arena. No mesap dir
més.

fes
Per les notícies contradictòries d'unsi altres, eufòriques quasi totes, però que, de quan
en quan, permeten collegir alguna llum, es pot veure que els dos objectiusprincipals, de
moment, de l'eixèrcit són isolar França dels governamentals per Irun-Hendaia,i consolidar
l'oest amenaçant a Madrit, per a córrer-se pel sud fins acabarper cercar-lo,isolant-lo completament.Pacificati netejat el nord, passarl'esquadra al Mediterrani per a dominarla costa
espanyola per completi pacificar les Balearsi Eivissa. Isolar França del nord de Catalunya ab
forces de Navarrai d'Aragó, conjugadesabl'esquadra: isolar, des de Saragossa, Catalunya de

València, pacificar València ab forces d'Andalucia i d'Aragói acabarabla pacificaciói neteja

de Catalunya.I després: la Dictadura.
i nosaltres, que huies trobem ab l'ànima en un fil, continuarem abl'ànima en un fil, pot
ser quant menys s'hauren de despedir del valencianisme per molt de temps.

Divendres, 4 de setembre de 1936
— a —

He sentit una mitja i era molt de nit. No m'he pogut dormirja. I, en tocar les cinc, m'alce senserespirar per no despertarla dona. Però aquesta no dormiai s'ha alçat darrere de
mi. Procure estar-me seré, però encara que no vullga, estic preocupati pegant-li voltes a

l'assumpte.

El meu gendres'alça també molt promptei se'n va al tren davantde mi percercarl'amic

Ramon,milicià.

Jo crec que és exageradai un poc ridícula tanta precaució, però deixefer per tranquilizar

la meua dona, a qui convença la fi que no vinga.

—lorna prompte, que no estaré tranquila fins no tornes —mediu i me besa i me banya
dellàgrimes.
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Clar que sempre hi ha que comptar ab l'exaltació de certes gents.Si jo disposara de

diners, no res me preocuparia.

—b—

Els diaris del FP procuren mantindrel'esperit públic contant victòries. Quasi totes passades. D'Irun, Osca i Oviedo diuen queselluita: però es nota en ells que no hi ha l'entusiasme
de les victòries presents i importants.
L'Alcàcer de Toledo, diuen que està a punt de prendre, i que ja han obert un gran forat
al mur per on alguns milicians han passat.
S'insisteix novament contra els qui llancen bulosincitant a acabarabells, i especialment
ab els espies.
— C —

Altaller me trobe una nota de (Carlos) Gargallo en la què diu haure estataltaller, ahir a

les 4,30 del vespre,els operaris deFill de F. Vives Mora, quins digueren queestractava d'una
factura de Lo Rat Penat, cosa que jo ja me recelava quefóra.
dt
Mon germàparla de la imminència d'un controlsobreel taller, eixèrcit per un individu de
cadaoficina: Gargallo perla tècnica, Sta. Matilde (Sempere Barrachina) perl'administrativa,
i pel taller, u per cada secció.
Gargallo me diu que mon germàhatingut queingressar en la UGTi que podrà continuar
en la gerència. (El meu germà) no m'ha dit res.
— e —

VicentEsteve (López), de Paterna, me diu quearaels afusellen al campamentsobre elterrer del camp detir ab pistoles ametralladores i que ja no pareix que n'hi hajen pel terme.
Quetots els que matenli han dit que són militars, de tinyent cap amunt,i que hi ha un
general: no sap quin.

Un dia en mataren 25: atre dia 14: un altre, en dues vegades3 i dotze (respectivament). Els

matende diai diu quela gent, en veure els camions, pega darrere perveurel'espectacle.
El dia que-n mataren catorze se'n escaparen dosi u es va deixar caure al temps que se
li encasquillava la pistola al qui tirava esperant que, com altres voltes, se'n anareni se'ls

deixarenallí: però noli valgué la casa santa, que essoldir, carse li va acostar el botxíi el

rempuixà ab el peu i en notar que no estava mort, el va rematar.
Dels dos escapats n'alcançarenu i allí se'l feren. L'altre diu que, pel barranc d'en Dolça,
conseguí pedre's capal Pixaor. Deurà ésser el qui-m va dir Gabriel.

Diu que al poble es pensava cremar-los, en veure que eren tants a soterrar, però que

decidiren a la fi inhumar-los.

a

Me criden pertelèfon. És Ramon Gordo,ferroviari, el milicià que me va dir ahir Anita

i que ha cercat Víctor per a acompanyar-me. No pregunta de quèestractai Si vullc que
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CoEE Same dat
m'acompanye.Jo, després de sabre de quèestracta i meditar la questió, me sembla una
tonteria anar acompanyat,així, li dic que no ho crec necessari. Ell me dóna el número del

quarter, 17.844,i les senyes, Buenos Aires, 2, i es posa a les meues ordrespersi-l necessite.

I me'n vaig en casal Fill de Vives Mora. En anar-me'n, Doménec (Gómez) diu d'acompa-

nyar-mei se'n anem els dos, però elfas esperaral cantó d'Hernàn Cortés i Colon.

La impremta és unade les que treballen més acurat de València, però fa ja temps que

es debateix en mig d'una gran crisi econòmica, deguda, en granpart, a les excesives pre-

tensions obreres, com els passa a la major part d'empremtesdela ciutat.

Aquestes excesives pretensions han encarit d'una maneratalel cost d'impressió, que han

retragutla publicitat per una banda, fi perl'altra) han fet que s'establiren moltes impremtetes
pels poblesi han produit carència de treball. Açò ha causataturforçósi ha excitatals obrers

parats a posar impremtetes i, competint en preus, acabant ab les empremptes bones.

Quan arribe a l'emprempta, u dels germans mefa observarel rètol que han posat,

ecControladopor(...J Artes Gràficaso,a la porta de cristals, i m'explica el cas, en companyia

del'altre germà —crec que són quatre, però jo sols en veig dosa l'impremta, quan vaig-.Ells

no tenien faenai els obligaren a treballar tres dies (quant menys) a la setmana, agranant o
com fóra. Així han passatfins aquesta, però se'ls ha acabatla faenai els diners en absolut, i

llavors ha vingutla incautació, pera lo qual han fet un balançi han presentat els comptes

On apareixia el deute de les 1.250 pessetes de Lo Rat Penat,i ells, els Vives, els digueren als

obrers que jo havia eixit responsable d'aquella factura.

Pareix ésser que han fet gestions a prop de l'Ajuntament, on hi ha una consignació de
1.000 (pessetes) per a pagament dellibres de Lo Rat Penat quejo vaig fer que es destinara
ad aquesta factura, però que no han pogut cobrar.
Tampoc han pogutconseguir res de la nova junta incautadorai pareix quea la fi volen

recurrir a mi, a qui els Vives Mora, per poro per vore si me'n fan a mi i pague, han acusat
d'ésserel responsable del deute.

Veramentfa temps quejo li haguera pagattal factura pereixir-me'n d'aquesta questiói
pertractar-se de Lo Rat Penat, però ara menys que abans pucfer-ho, perla situació actual.
Com els obrers havien de vindre ací, els espere i cride monfill i telefone a casa Anita

diguent-los on estic.
l'impressor m'anuncia que Francesc Carreres Vallo, pare de Salvador, hafallit. Anaren
unanit a Casa i el detinguereni el portaren al Govern Civil. Sembla que-l tornaren a casai
li demanaren setanta mil pessetes, ell no pogué donar-los-en sinó quaranta mil. Tres dies
després dela sofocació havia mort. Tindria mésde setanta anysi està molt delicat.
Perfi, vénenels tipògrafs. Una part d'ells han anata la Diputació i pareix que han d'anar
després a ma casa. Com joja séla llur pretensió, procure eixir-losal pas pintant-los la veritable situació de ma casa i del meu taller: que no sols no podem pagar factures, ans ni

tan sols dels jornals per complet,i que si jo poguera (basta tractar-se de lo que estracta)
abonar la factura pera jo cobrar-la després..: però això no m'éspossible,i si ells sempenyarien, jo no veia més que unasolució: que s'encararen abel personal del meutalleri si elles
conformava ab destinar part dels diners que es cobren pera la llurs nòmina a pagarla dita
factura, jo no m'oposaria.
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Les meues sinceres paraules els convenceni acaben per pregar-me quevejasijo tinc

influència en l'Ajuntamenti en la junta del Rat Penat per a quèls pague. Gustosament heu
faré, però mal heuveig sinó ho vaig poder conseguir quan vaig estar president, tenint com
tenia molt bons amics a la Casa dela Ciutat.
mg

En acabar, vaig a la casa de GonçalJulian. La portera, que s'ha interessat en l'assumpte
meu,s'alegra en dir-li que ja està arreglat i que no vindrà la Comissió,i si ve, que li diga que

ja he parlat jo ab els demés. Puje en casa de la meua consogra Anita (Bellot) a explicar-los
el casi tranquillisar-los, iem diuen que Ramon Gordo ha telefonatinteressant-se per mité

una xiqueta malalta i no se'n ha volgut anara sa casa a veure-la fins no sabre el resultat de lo
meu.Li telefone al quarter agraint-li la seua atenció i oferint-me al seu servei en pagament

de l'interés demostrat.

TambéVíctor, mon gendre, qui arriba en aquest moment, es tranquillisa i se'n anem els

dos a Massarrojos.

En el tren trobem un amic dela jovença, Lluís Amblar,sastre eclesiàstic, al qui li han
assassinat, sense dubte, part de la parròquia, i no poca. Ell i la família, com és natural, han
estat molt catòlics i es sent dolorit perla situació:
—Acabarem pertindre que defendre'ns a mossosi bastonaes —me diu.

A Massarrojos, ma mulleri família m'esperen ab ànsia, i en saber que no haestatres, el

cor se'ls eixampla i descancem, i ma muller plora d'alegria.

Heus ací una, en tempsordinari, quisicosa sense importància que en aquests temps

portala intranquilHitat a les famílies. l és que altres ab menys motius han anatal Saler.
Anaral Saler, portar-lo al Saler, pegar-li un passejet pelSaler i altres modismesa l'entorn

del Saler estan ara de moda per a expressar elperill d'assassinat.

El Saler era un lloc tranquil i bucòlic que s'havia posat de moda perles seues platgesi
pinades, i la gent elegantel frequentava. Tardet serà quan s'oblide els horrors que representa

el lloc i encara el sol nom delSaler. Quanta gent haurà trobataquíla seua tumba anònimat
Quantes famílies recordaran ab horrorel fatídic nom del Salert

aula
Pareix estar queal Círcul Carliste o Tradicionaliste de Massarrojos se conspirava o, quant
menys, s'estava en convivència ab elements militars per al dia de la sublevació que ha portat

aquesta guerra civil, i que aquí s'organisaven requetés que tenien armes, etca.

Per alguna denúncia, que molts,tots, suposen ésser feta perBlai, el de la Capellana,o Íplel
Moixú, vinguerena pelstres xics que s'emportareni després pel tio Pepe, el de Metxa, qui
pareix que era president del casí.
A conseguència d'aquestes detencionses fugaren cinco sis xicons més: U, fill del fuster,
i altre, fill de la Rincona, qui ha estat detingut a Bunyol, denunciat perun fill de l'Escolana,
quiel va veure aquí, els demés, diuen que a les hores d'ara estan al front militar de Terol.
També Ramon, el Ferrer, home molt bragat, diuen, quiera secretari deldit casí, està fogiti
diuensi està a l'esmentatfront, i la dona està malalta del disgusti perquè diuen que vindran
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perella per a emportar-se-la en València presa si no declara on es troba l'home, cosa que

ella assegura ignorar i segurament serà així.

Entre els qui semportaren ara darreramenthi han dos germans del dit Ramon,elFerrer.
— t —

Vicent Bueso, metgeauxiliar de l'hospital, diu que vénen del front molt malalts blenorràgics i queelsferits solen, ademés, estar-ho.
A IFrancesc) Ruvira diu queli ha contat un nebot metge LJJoan Ruvira) que ha estat destinat a la formació d'una barrera sanitària per Sogorb, per por d'una epidèmia. Diu quen el
front de Terol hi han molts cadàvers sense sotarrar. També diu que-ls milicians diferencien
els feixistes dels llurs en que.ls enemics porten les orelles tallades. També diuen que certs
milicians, especialmentpresilaris, es guardenles orelles quetallen per a record.

Remembre haurellegit en un diari que-lsfeixistestallen les orelles als milicians que
maten.
Hi ha molt de costum —mal costum- d'acusar els demés dels defectes queu té i mals

que causa,i aquests punyeters manegeni empren la calúmnia ab gran maestria, pel que
hi ha que tindre gran cura ab ço que s'acusen unsalsaltres i no creure-hu massa veritat.

Ço detallar les orellesals feixistes heu he sabut per varis conductes, com també he sabut
que hanfetveritables carniceries en els pobles on han entratels presilaris i la FAI: per ço, no
estranya que hagen hagut pobles que s'han quedat deserts entre mortsi fogits.
Lluís (Zalbideal diu que la família d'Antelo està desesperadai va cercant-lo per presons

i hospitals, no té notícies i suposa ab raó que ha estatafusellat, no ametrallat. Diu que al
vaixell Legazpi ja no-n hi romanen.
És dolorós sabre com són assassinats ací a València, sense formació de Causa,tant éssers
innocents, almenys, a Barcelona i a Madrit i encaraa altres indrets, se'ls ha obert un sumarii
fet un juí oral ab defensors. Serà més o menys cruel, més o menysjust, però hi ha un procés
i una Condemna que, de vegades, no és de mort, però acíés indigne ço que passa.A altres
parts els processos obedeixen a sublevacions, però ací, que no les ha hagudes, resulta que
són més inhumans, méshienes. Qui hu havia de dir2 Són forasters7
am En
Hem rebutla notícia bomba de haure caigutel Govern i que n'ha format un Largo Ca-

ballero, socialiste comunistoide, qui ocupala Presidència i el Ministeri de la Guerra.

Després ham rebutLa Voz Valenciana i ja ve tot el Ministeri: sis socialistes, dos comunistes, u d'Esquerra Catalana, un nacionaliste vasc i dos o tres republicans. La CNT-FAI ha
estat eliminada.
Una ràdio facciosa diu que-l Govern caigutera el de dlos Previsores del Porveniro, perquè
ha treslladatl'or del banc a França i que aquestésel del cAdiósa la vidax (Tosca).

Per Radio Tenerife sabem que-s milicians han retroceditvaris quilòmetres de Terol: que
Osca està tranquila i que han destroçatun altra columnacatalana: que han pres lrun en
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unalluita espantosa, en movimentsd'ona i bombes de mà (llançatspjels regulars,el Tèrcio
iels requetés de Navarra, que han pres tambéel montUlía de San Sebastià, que Talavera ha

estat també presa ab una quantitat grandíssima de material de guerra, i que una columna
amenaça Ciudad Real i altra Toledo.

En Irun, diu que han sorprés un tren francés ab treç-centes ametralladoresi molt altre

material de guerra suministrat pels francesosals guvernamentals, per lo que van a entaular
una reclamació diplomàtica.

Dissabte, 5 de setembre de 1936
— a —

Totsels diaris publiquen informacions sobre el nou Govern de Largo Caballero que ha
vengut a modificar el comanamentdelesforces militars antifeixistes, per a lo qual haurà
de fer-les menys revolucionàries i més deixuplinades.
Diuen quel'Alcàcer de Toledo està pres, com qui diu,i que'ls militars han tingut que
refugiar-seals soterranis, però quels milicians han incendiat el Govern Civil que ésalllat i
s'apoderaran d'ell, i que els soterranis d'aquí estan separats dels del Alcàcer rònegament
per un tabic.

També diuen quelrun es defén pam a pam i que:n els demésfronts ataquen. De Terol
no diuen res.
Ep
Al taller, Micalet Peris (Aparicio), montador qui ve de Polinyà, me diu que aquí no passa
res, car quatre religiosos que havien detingut (u capellà, germà d'un Cebolla, parroquià
nostre) han estatlliberats pel Comité.
Els detinguereni alguns del poble influiren per a què's tragueren, però els del Comité
no s'atreviren fins que vinguerenen València a enterar-se i el Comité Eixecutiu d'ací els va
dir que a cada poble el seu Comité era autònomi ab aquest aclariment tornaren al poble
i decidiren soltar-los.
Diu queels pobles que méss'han distingit fent brutalitats són Alzira, Carcaixent i Gandia,
havent-nealtres on, pel contrari, no ha passat res, com a Polinyà. En Sollana diu que no ha
passatres, i m'estranya, car s'ha distingitaltres voltes.
— ( —í

Mon germà Paco mediu que ens han concedit un crèdit al Banc de València, però a
nom dela casa Fill de Domingo Gómez, no a nengun Comiténi control. Li han donat quatre mil pessetesi diu que torne el dimarts pera parlar de l'assumpte.Si el crèdit fóra prou
ampli per a podercontinuar eltreball, resoldria el nostre problema de sempre: la carestia
de capital: i tal volta allunyariael perill d'una incautació que, per suau que volgueren fer-la,
podria portar-nosinclúsla ruina.
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dama
M'han dit que n'han tret cents de les presonsperportar-los al front deTerol, segurament

com a paravant. No heu he pogut comprovar).
També m'han dit que Mallorca ha estat abandonada perlesforces catalanes del capità

(Alberto) Bayo

A IFrancesc) Ruvira li han dit que han estat assassinats Fenollosa, director que fon de la

Normal, un fill metge, una filla i un gendre.A lo millor resusciten, com ha passat ab molts.
M'han dit que Vicent Nicolauz8 s'ha quedatsense l'escola d'Alcubles. Del seu sou s'ali-

mentaven nou:ell i la muller, cinc xiquets menutsi els seus pares, ja molt vellets, que tre-

ballaren totala llur vida d'una manera aperreada per donar-losals fills una carrera. Sembla

que l'acusen de beat, que tocaval'orgue a l'església i que tenia unfill escolanet. Satisfacció
d'odis i venjances personals.

—e —

(Rafael) Canyiçares mos diu quel seu cunyat Gonçal, apotecari, ha estat detingut. És

vidu d'una germanadeRafeli té dos xiquets de curta edat.Ells són varis germans, tots

monàrquics, però no s'han ficat en questionsdepartits. És a dir, que sóndels monàrquics

que deixaren morir la monarquia.Els republicans degueren premiar-los.

Pareix ésser quel germà major està molt delicati al llit, i que totesles vesprades es reunien varis amicsa fer-li tertúlia, ja que no podia eixir de casa. Ahir, segurament anaren pel
germà malalt i en vista de que no estava per a emportar-se'l, heu feren abels altres i entre

ells ab Gonçal epercelebrar reunions clandestinesa, o cosa així.

PE Jul
Gabriel, el de Viçanteta, ens diu en eixir de passeig quea les tres de la vesprada de hui

n'ha vist Ernestet,el seu fill, al terrer de Paterna, setze ametrallats.
— g —

PerVíctor, el meu gendre, han venguteste matí del Comité de Meliana pera quèinformara sobre unes obres." Han vingut en un aut Cardellsi un milicià, que pareix ésserallí el
qui talla el bacallat.

A Meliana no ha passatres. Diu que anaren unanit per u i ques digueren que tornaren

de dia, i quan tornarenal dia seguent no- deixaren emportar.

Com tardavaVíctor en tornar,tots estaven ja alarmats: però l'han tornat perfi, com no
podia estar menys.

— h—
Carme,la fadrina de mafilla Xari, ha anat a veureels xics presos de Massarrojos. Apenes

ha entratla primera tandadevisitants, han arribat uns camions de milicians que en entrar

han infundit pànic entres qui esperaven veureels éssers volguts. Ha entratla segona tanda,

243

Vicent Nicolau Balaguer, germà de la primera muller de Nicolau Primitiu.
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Victor Bueso era arquitecte municipal de Meliana.

298

però al mateix temps ha vingut un camió de transport deviatgers, que ha entratdins i s'ha
suspés la visita als presos.
La gentvisitant ha esperat ansiosa fins quel'autobúsi els milicians haneixit, però portava
les cortinetestirades i nengú ha pogut veure els presos que portava.
No han reanudat la visita i la gent ha romàs sensesabresi era algú dels seus que semportaven, desfilant entre conversacions animades,plorsi laments.
— Il —

Dominguet (Domingo Ibàfiez Luna),el capellà,és fill d'un germà de ma sogra. Estudià
per a capellà com a pobre, ajudat per un oncle seu, també germà de ma sogra, qui ara és
general d'enginyersretirat,i deu éssera Sant Sebastià, enmig de totsels horrors dela guerra,
i estar amagat, puix de lo contrari se'l faran com adaltres, pel sol fet d'ésser militar

Dominguet, en acabarla carrera, va tindre queeixercir el seu ministeri a poblets insigni-

ficants, perduts per les muntanyes de Castelló, i per fi va parar a Sot de Xera. El seu caràcter
decidor, bromistei actiu pareixia avindre's poc ab les sotanes, però el temps, com a molts,
el va enquadrar en la seua missió.
Va estar molt de temps malalt i encara no reposat féu oposicions a una rectoria de
l
terme, obtenint la del Cabanyal de València, on un treball abrumador, en poc de temps,e

va inutilisar.

Per a què descançara va vindre a Massarrojos, d'on ja no ha tornat a eixir. Es va tornar
tava ab
mut per completi com si estigueraindiferent. A les preguntes que se li feen contes
s
un somrís,i així ha estat un muntd'anys, cuidat per sa germana Comèlia, pegant llargue
a
caminates pel terme,assoles, fins que, poc a poc, va encetar de parlar novamenti ja pareixi
que anava normalisant-se,ja discutia inclòs i seguia llargues conversacions.
En vindre açò, li consentiren uns dies que anara a dir missa a les monges, que era ço que
solia fer, així com ajudar-li al retor de poble, però després li indicaren que no ixquera de casa
i que es vestira de particular.Allí, a sa casa, he anat a veure'l. Assegut en una algrunsadora,
tornar a
capficat, m'ha fet algunes preguntesindiferents. Sembla ignorartot el que passai
la insensibilitat d'abans.
'
—Quanpodréeixir d'ací2
vat
Totsels dies pel dematí, per la vesprada, ab el parasol obert,si fea sol: alt, prim, encor

d'espales, ab la sotana vella com funda de paraigúes,eixia del poblei ja era un costum deixar

cigarrets als treballadors del camp, sensedir-los paraula, quan els vea al treball.

Pobre DoPareix un xurret, vestit ab roba aliena i ab la sotana tallada a estil de brusa.

minguetl Ja té la meua edat.
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Es tracta de Francesc Ibànez Alonso (Massarrojos, 1869-Sant Sebastià, 1943). General de Brigada

d'Enginyers. Va participar en les campanyesdel Marroc, Cubai Filipines. Fou un dels militars retirats per una
llei d'Azania.
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Radio Tenerife insisteix sobre la caiguda d'Irun i diu que van sobre Fuenterrabia i San

Sebastian, isolant-lo de Bilbau. Columnes d'Oviedo van sobre Santander.Els milicians de

Terol han retrocedit varis quilòmetres.

També diu que(Alberto) Bayoi les seuesforcess'hanretirat definitivament de Mallorc
que(Enric) Pérez Farràs, cap de les columnes catalanesalfront d'Aragó, ha mort a cons

quència de ferides rebudes en campanya,i que a Madrit ha estat assassinatl'exminist

republicà-radical de Lerroux (Rafael) Salazar Alonso, quiva ésser pres fa pocs dies pels de
4
la FAI.
Dimenge, 6 de setembre de 1936
— a —

El Mercantil apareix per primera vegada senseels granstitulars sobre la guerra, ço que
ens sorprén. Verdad publica una estadística de províncies afectesi desafectesal Govern ab
la què vol demostrar que la major part d'Espanya és governamental.
I

Un Es
El Manyo ensomia que Massarrojos es torne independentaltra volta. Per què ha i

rebre ordresde València2 Per què ha d'esperar que València li faça quantli calga i no
mai I

fa res2 Per què Massarrojos ha de contribuir a València com si es tractara dela capitali d'estar tan abandonada2
des
Ha perdut quasitotel seu terme, apropriat pels de Rocafort i Moncada: no
té aigúes

potables en servei, tenint molt bones aiguesi abundants, no té policia urbana
: no té es i

doquinati el poc queté sel'ha tingut quefer el poble: no (té) alcanterellat,
ni metge, ni.

apotecari, i té que anar sempre darrere de concejals quiper a res s'enrecorden
del poble

més que per a demanar-losels vots.

Este matí m'he alçat i me veig a ma muller aqueferada agranant i regantelcarrer:
—És quel Manyo ha manat que-s netejen les fronteres dos voltesal dia.

l efectivamenttotsels carrersi la plaça que es divisen de casa nostra es veuen netets
i

regats o en vies d'ésser-ho perles dones, policia urbana de poblet: però ja fea temps
que

la pols ens molestavai no es vea la unanimitat de nedea de hui. Que durel
— (C —

Huis'ha celebrat a València una gran manifestació d'adhesió al Govern de Largo Caballero. La multitud ha estat moltgran.S'ha formatables autoritats, milicians i forces
d'eixèrcit
i Guàrdia d'Assalt, ab comitési sindicats ab pancartesi músiques. També formà la força que
tornava de Mallorca. Venien en abigarrada varietat: monos, cos de camisa, vestits
de pagés,

etca.

Lluís Zalbidea, Pepe Senenti Primitiu, mon fill, han parlat ab alguns dels retornats de

Mallorques que vénen acovardatsi enutjats. Diu quela vida se'ls havia fet impossible enl'illa
i que tingueren que embarcar precipitadament, protegits pels vaixells de guerra Libertadi
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Jaime'l, i que han tardattres dies a vindre,valent-se de les ombresdela nit, fogint del'aviació,
i com que no tenien queviures més que pera un dia, han estat 48 hores sense menjar.
dl refians
Senent em contalo dels capellans d'Altea. Anaren de les MAOC (Milícies Antifeixistes
Obreres Comunistes) uns milicians de València a emportar-se quatre capellans, el poble no

volia deixar-los emportar, però per fi aconseguiren andur-sels.
A València els tancarenals Salesiansi els demanaren pera soltar-los mil duros a cadascú.
Nos duien damunt, com ésnatural, i u d'ells, acompanyat d'uns milicians, se'n va tornar
ad Altea per a cercarles vint mil pessetes. El capellà encomanà a una dona de confiança la
búsqueda i promptetotel poble es va enterar de quèestractava, arribant a oits de Ronda,
que-s va desarmari tancar, consultantel cas al governador d'Alacant, qui aprovà la conducta
i li digué que nols soltara fins que no tornarenelsaltres tres capellans.
En vista de que tardaven, o per algú que va moscar, la MAOC envià deu o dotze decidits
a lliberar-los: però es coneix quese'ls va anarla llengua en Oliva i d'aquí telefonaren ad Altea
diguent que anaven.
Sabut per Ronda,féu armar el poble i parapetar-se perbalconsi finestres,i en arribar
els valentots, s'acovardiren a la vista dels preparatius bèlics i es deixaren desarmari tancar.
Va reclamarel governador de València i Rondali va respondre que no tenia res que veure
abell, i finalmenttingueren que tornar els tres capellansi tornar-se'n abla cuafeta, i per
miracle, puix quel poble volia matar-los.
Pepe, mon cunyat, me diu que no espera commiseració de la FETE.Hi haallí una mestressa de Carlet, una tal Maestre, que ha estat beatai ha fet versosreligiosos,i inclòs pareix
que ha pertanyguta la UP (Unión Patriótica, en tempsde la Dictadura), que està com un
llop, produint vacantsi saciant rencors. De quan en quan, en tractar-se de mestres queella
voltirar, ordena:

—iÉsos, que loslleven al Saler

Li fan la cort uns dos-cents o més mestres dela zona invadida pels militars, quells ha
pillat estiuejantací, i volgueren, com corpsa la carn morta,aprofitarl'ocasió pera situarse a València, i udoleni s'imposen als pocscriteris que veuenlesinjustícies que es van a
cometre.
— e —

El Moixú s'ha posata festejar ab una xica de Vinalesa, filla del president del Comité d'aquí,

i diu que l'han nomenat cap deles milícies vilanesenques.

Forasterismel Pobra Vinalesal Aquí van ja onzeels assassinats, segons diuen, pel gran
crim de no pertànyeral Front Popular.
Es plr

La Radio Tenerife diu que-s militars han pres Fuenterrabia i, a Sant Sebastià, els monts
Ulía i Igueldo.
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SE
— g —

És patentla indisciplina dels milicians. Algunes columnes, especialment on predominen

elements de la FAI, obren ab un desordre suicida. Alguns dels mésresponsablesi arditstornen acovardats, puix diuen que és frequent ordenarun ataci alvançar els més valerosos O
deixuplinats, trobant-se, quan mésheu necessiten, abandonatsperretaguàrdia, que fugen
o segueixenaltre objectiu.
Ataquen senseordre i quan bé els plau, caiguent en celades i comprometentl'èxit de
les operacions millor combinades. Els caps estan desesperat.
Els de la CNT-FAI no voleninstrucció ni deixuplina, perquè diuen queaixò és militarisme
i no és revolucionari: la revolució vol desordre. L'ordre del desordrei l'ordre revolucionari
són tòpics que es barallen molt aquests dies.

És la nova lògica. Lo cert també és que molts dels milicians que tornenferits heu
són

d'aprensió, per demanar la baixa i no tornar en vista de lo cara que va posant-sela victòria.
Especialment el front de Terol és de lo més desmoralisador: tothom Quive d'aquí diu que
allò és inexpugnable i que hantingut les milícies que retrocedir: que aquí no es veu nengú,

però que apenesvolen alvançar, els fan foc per totes bandes sense que vegen a no nengú
i Cauen Com a Mosques.

Dilluns, 7 de setembre de 1936
— a —

Esta nit passada ha hagutun tiroteig a l'entrada de Massarrojos. Diuen que hi havia un

milicià de sentinella i tres estaven dormint, quan s'ha acostatu, pistola en mà,i li han fet
foc. Altres malintencionats diuen quel que estava de sentinella ensomiava quel'at
acaven
i ha disparat. Per fi, no-ns havem aclarit què han estatelstirs.

RE ar
Ja no tenim Marina,la domèstica. De bona forma ha pogut ma mullerllevar-se-la de

damunt. Era una pena contínua pertotes parts. Ens semblava una espia, sempre estava

disputant ab Carme, la fadrina de Xari, carlista acèrrima,i era una desmoralisadora de ma
filla menuda. Ma muller i mesfilles estan méstranquilles i a gust, tot i tindre quetreballar
mésen les coses domèstiques.

só Ets
BaldomerVendrell ve al taller per a posar a màquina una exposició, que eleva a la FETE,

dels seus mèrits republicans, per veuresi pot esquivarla seua eliminació del'escalafó de
mestres.
Ens diu queahir va tindre ocasió de parlar ab un tinyent deles forces que venien de
Mallorca qui li contava,a la seua manera,el desastre de la expedició.

Dia que, primerament,el capità (Alberto) Bayo va anar ab dues columnes queforen
completament destroçades, desprésva portar-ne una de 5.000 hòmens que va endinsar-se

un pocfortificant-se, logrant abatre quatre avions facciosos. Aquests,dia, estan fortificats
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de tal manera que-s enviaren veritables cortines de foc que no sabien d'on venien,i per fi
els enviaren sis trimotorsitalians equipats i carregatsen Itàlia i tripulats peritalians que-s

tinguerentot undia llançant-los un diluvi de bombes quels obligaren a reembarcari tornarse'n.

El retorn ha estat igualment tràgic, perseguits per submarins.

U nospotaclarir. Segonsels diaris d'ahir, (Lluís) Companyshadit delretorn deles forces
de Mallorca que ha estat ordre de Madirit, i l'estància dels vaixells de guerra Libertat, Jaime
li encara altres, pareix demostrar que anaren perles milícies. Alguns milicians diuen que

aquestsvaixells destroiren Palma, de la què no roman res, altres, que en dir-los que anaren

a embarcar, digueren quesi era per a desembarcar ad altre punt de la illa, que no, puix que
preferien anarperterra,i els digueren que era pertornar la península:altres, pel contrari,
diuen que en embarcarcreien que era per a desembarcar a Palma i que quan se'n adonaren,

eren ja a València.

fes

Mon germà Paco me diu que-s comités dels pobles van incautant-se de les batedores
j'en anunciar-los els llauradors que les tenen queno les han pagades, els responen queja

no han de pagarres.

Guerra a la burgesiai al capitalisme, desenfrenatsl

La meua muller diu que no li queden diners més que pera passar aquesta setmanai,

a lo més,la vinent.

També mediu que a Massarrojos ja no quedaplata i que a la carniceria tenen més de
cinquanta billetets de cinc i deu duros queles dones delpoble tenen dipositats i van comprantfins completar, car no hi ha canvi. Això serà, naturalment, les que tenen diners.
Havem observat un fenomenal poble: abanshi venien molts pobresestrangers (castellans (i) andaluços, especialment), i ara non vénen mésquevalencians ancians. Es comprén
que s'han establit de milicià.
— e—

Mediuenaltaller que han detinguta Daniel Sebastià, de Burjaçot, qui fon muntador de

la casa. Diu que estava a Vilanova de Castellói anaren perell en un aut de Paterna. L'acusen

no:s sap de què. Ell és de dreta i, quan a les darreres eleccions, anava buscantvots.
El FP no té prou ab haure derrotaten les eleccionsa la DRV, ans encara s'ensanya ab els

vençuts. Democràcia pural

Pere (Lizondo Arcusal, el xofer, ha tornat dela ribera d'Ampostai Tortosa. Diu queallí ha
notat prou tranquilitat. Es té una porcerval als autsforastersi a Camarles diu que quan en
senten u, tanca tot lo mónles portesi assoma les escopetesperlesfinestres.
(Carlos) Gargallo me parla tambédels retornats de Mallorcai de lo malvestits que anaven

i esfambrats. Diu que estaven preparant-se unes columnespera anar-se'n i que per ràdio

es cridaren als barbers, seguramentpera afaitar i nedejarels expedicionaris.Ell creu que
són tres columnesles que se'n han anat.
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—f—

j

Vaig a veure (Salvador) Carreres Zacarés, que, segonsVives,deu estar en casa de son

pare, plaça del Coronel Montesinos, 7, i on és la plaça d'Abastiments (Abastos), on vanel
llauradors a vendre per grosals qui diuen assentadors, qui són un revenedors, quifan el
negoci per passar-ho dels llauradorsals qui van a revendre als mercats de València.
I
Entre al pati i me'l veig ple de milicians:
—On va vosté: —me pregunta u.
—A visitar al camarada Salvador Carreres Zacarés —responc.
I crida un altre més ancià.

—Quèvolia vosté7
—He sabut que s'ha mort son pare i venia a donar-li el pèsam.
—I quiés vosté2
—Nicolau Primitiu.

—Porta documents2

Li mostre un salvoconducte del Comité Eixecutiu, avalat per IR de Massarrojos —cédules

i Carnets no sindicals o del FP no serveixen-,i aleshores es decideix a pujarl'escala.

I

Confesse quetanta precaució m'ha corprés. Confesse també queja estava penedit d'hau-

re anat, per si me comprometia i comprometia al pobre Salvador. En aquests dies no sap u

Si anara visitar nengú per por de cometre alguna imprudència.N'hi han tants d'amagatsi
fogits que no sap u la seua bonaintenció: serà la pèrdua de l'amic.
—Ascolte —m'atrevixc a preguntar-li a un milicià dels qui hi romanien—, hi ha alguna
Cosa contra el Carreres Zacarés2
El preguntat me mira i arrunça els muscles, a temps quel qui ha pujat me crida:
—Putxel
Unafadrina m'espera a la porta. Està tot en penumbra,a l'esquerra d'una porta de sala
entrecoberta me fa senyes Carreres, al qui difícilment reconec. Està desmillorat: vist espardenyes, un pantaló vell de color i cos de camisa.
S'abracem. Salvador no pot menys queplorari la congoixa no. deixa parlar de moment.

Vingueren de Carcaixentper son parei ell, de bonafe, es va deixar portar. Despréseltor-

naren, però la impressió en una persona tan delicada i de tanta edatféu precipitar la seua
mort en pocsdies.

Tinc que donar-li el pèsam i felicitar-lo a l'ensems per haure mortal llit: quants no hu
podran dir, aixòl Quants no cercaran eternamenta l'ésser volgut, sense sabre en quinlloc
reposarà2

Me diu quela casa ha estat incautada per EV, que ha posat guàrdia al pati. També me
diu quel Centre de Cultura ha estat incautat per la mateixa EV i han nomenat una comissió
composada per Vicent Marco Miranda,el diputat: (Joan) Beneyto Pérez, (Francesc) Almela
Vivesi no sésialtre,i ell —Salvador— ha estat nomenat secretari.
246

Seguramentes refereix a Francesc Almelai Vives.
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Comprencara que tot deu haure estat cosa del Marco Miranda.'/
Mediu en secret —secretdela sària— quelseu fill, Carreresi Calatayud,8 el té amagat a
casa mateixa, però ha donatla notícia d'estar enfora. Ell no ix de casa.
—— g —

Anant-me'n a la estació trobe a Lluís Cebrian Ibor i parlem de Lo Rat Penat.

—Estan matant-lo —mediu.

(Enric) Orts Ausina, sense atendre's a nengú, va formaruna junta en la què estava Enric)
Bastit, Enricl Orts,(Lluís) Cebrian, el meu fill Doméneci altres, però després no fon acceptada

per EV i allí està la societat morint-se, senseferres perella ni per moure-la.

Cebrian ha tractat de defendre Lo Rat Penat, fundat per Llombart, lliure pensador, i on

han estat presidents son pare," Dualde,P i han actuataltres persones de republicanisme

ji democràcia indiscutibles, però ad aquestsarribistes no's volen raons.

Tambétrobe després un germà de Joaquim Reig que:m diu queestrobabéi així la
família, i quel Villalonga assassinatésel Joan: l'Ignacilogràeixir a l'estranger. Reig està a

València.8"

ie
En passar pel pont de Fusta veig que baix delriu hi ha una gran foguera on cremen
mobles i coses dorades que semblen d'església i hi ha un camió queestà descarregant.
No sé d'on serà açò.
No lluny reposa una caravana de boemis, on les donesestan empradesen treballs domèstics:llaven al riu, cusen, espluguen...: n'hi han de belles.
—I/—

Després d'un passejet pel secà parem al xalet de Canyiçares a conversar un estona. De
sopte s'ou el borinot d'un avió que sembla vindre de Terol i mirem la seuatrajectòria. És del
Govern, però noesdistingeix béi pren la direcció de Paternai Manises, sobre la què pareix
evolucionar pera aterrissar.
Passats uns minuts s'ouentirs intermitentsi jo pense quealguns infeliços entreguen
l'ànima l'infinit al terrer de Paterna: però soptadament ma cunyadaRosalia li diu al marit
espantada:
t
247 El 17 de setembre de 1936 Nicolau Primitiu va rebre el nomenament de vocalde la Comissió Gestora
de l'entitat valenciana presidida per Vicent Marco Miranda: actuava de secretari Rafael Gayano Lluch, de
secretaritècnic Salvador Carreres Zacarési de vocals Nicolau Primitiu i Francesc Almelai Vives.
248 Francesc Carreresi Calatayud (València, 1916-1989). Escriptori erudit. Director del British Institute i
secretari del Centro de Cultura Valenciana.
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Lluís Cebrian Mezquita (València, 1851-1934). Metge. Cronista de València. President de Lo Rat Penat
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Vicent Dualdei Furió (València, 1851-1917). Advocati polític. President de lo Rat Penat (1910-1912).
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Com hem dit, el germà assassinatva ser Josep M. VillalongaVillalba.

(1889-1891) i director degà del Centro de Cultura Valenciana.

Alcalde de València (1883-1891) i degà del Col-legi d'Advocats de València (1899-1909).
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—Eixe aviól Està bombardejantValèncial
Lluís Zalbidea demana unesulleres dellarga vista i se'n puja a la torreta a veure si ésla
Campsa. Darrere se'n pujen altres, jo procure calmar-los diguent-los queallòno tenia
traça.
de bombardejament,sinó detiroteig, que ja havia parat. Mon cunyat Pepicolestàl fora dell,
i no puc calmar-los.
Total: una falsa alarma de ma cunyada.
—j —

Per ràdio, diuen els militars que estan a quatre quilòmetres de Toledo i que han pres
Renteria i l'estació de Passajes.
Quedon Rafael Altamira,7: que es dirigeix a la Haya, va a presentar una exposició dels
horrors que es cometen a la zona dominada pel Govern espanyoli que Léon Blum,2 en
un discurs, ha afermatla neutralitat de França davant dels qui demanaven quela trencara
a favor del FP espanyol.

dar 36
Diuen que hantret centpresos de Sent MiqueldelsReis i quells han treslladata la presó,

però que d'ací també els hantret.Ésrar, això.

Benet Merino ens conta que Pepe —Pepot, que diguem perestaralti gros— és comer-

ciant de moblesi molt usurer. És natural de Xirivella i aquí té una casa On passa la major
part de sa vida.

En vindre açò li exigiren 3.000 pessetes els del Comitéxirivellenci ell va enviar a un
cunyat seu pera què-s oferira vint duros, plorant-los per la situació precària en quèestrobava. Això deplorar,ell, Pepot,i el seu cunyat, que ha deprésd'ell i és la seua estampa, heu
sabenfer molt bé: a qualsevullallàstima que-ls conten, donen moltesllàgrimes sumicant:
però diners, no:n donen. De vegades, plorant, plorant perla desgràcia aliena li empresten
al 200 per cent.
El Comité sembla que havia rebaixatla quantia a 1.500 pessetes, però quelcom va pensar

en anar a enterar-se dels seus comptescorrents i en veure queen l'u tenia huitanta mil pessetes i en altre 30.000, pensen ademés delestres mil pessetes demanar-li'n més encara.

aL'avarícia romp el saco, diu un adagi valencià.
ll

Els catòlics no sols s'han quedat sense missa, ans hi ha un pànic fins exagerat en les gents.
Cert quela tolerància ha passata la història i que hi ha tipus per ahí que, en oldre a catòlic,
volguera, segurament, quel portaren al Saler, qui, en veure una medalleta O estampa es
posa frenètic, qui volguera botar foc a pinturesi estàtues i tot quan olga religió: però no
tots són així, encara que en aquestalluita pareix que la norma siga l'extremisme: al FP la
252
Rafael Altamira i Crevea (Alacant, 1866-Mèxic, 1951). Historiador, jurista, pedagogi escriptor. Va ser
professor d'Emili Gómez Nadal a Madrid.
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León Blum (1872-1950). Polítici literat francés. Cap delpartit socialista i del Govern del Front

Popular.
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normaés el comunisme i la FAI, i als militars nacionalistes,tal volta, el carlismei la beateria.
Els termes mitjans desaparegueren.La llibertat d'expressió, de pensar,i encara de sentir, han

desaparegut per a molt de temps, qualsevulla siga el qui triomfe.

Les gents temorenquescatòliques, en veure u que es senya, qui resa, encara que sols

menegeels llavis, sense dir, s'esglaia, heu pren com a una imprudència i maldaals qui ho
fan. Senyar-se en moureeltren o eltranvia es té com una temeritat,i resar el rosari, per
baixet quesiga, espanta persi les criades o algú se'n adona.

Clar que açò ésfalta de fe, per una banda,i de no haure tingut en compteel servei
domèstic, la seua educació i el seu tracte.Si el fadrinatge domèstic haguera estattractat
com a part integrantdela família i com tal se l'haguera ensenyat, educat, tractati pagat,
aquestes temors i amargors quepassen les gents que es tenen per religioses, no els passarien: però la idea del'explotació de l'home perl'home està tan infiltrada en els costums,

que es practica insensiblement, com a una cosa naturali fatal que no té remei ni per què

ésser modificada.

Cada dia les classes socials pareixien més divorciades, més enemigues, menyssolidàries, menys complementàries. Les classes elevades, especialmentles burgeses, es deixaven
arrancar concessions com siels les robaren, sense comprensió de nenguna classe queels

permeterafacilitar una evolució que millorara les classes humils, els estaments treballadors,

sense tràngols catastròfics, que no condueixen més quea situacions caòtiques i possiblementretardatàries i encara retroactives.
Què hi roman hui de les conquestesdela Revolució Francesa2 Probablement, res més
quela consciència de la seua esterilitat i de la seua hecatombecultural, moral i social.

El segle xx fruix d'un progrés material enormementsuperior al del xvii, però estem ob-

servant com paisos que, ni remotament, han estat influenciats per l'esmentada revolució,

prenen la cultura material a la mateixa altura i ans l'augmenten sense disminuir elsllurs valors

morals, ço que voldir que nosaltres haguérem pogutarribar On som, en tal aspecte, sense
haure retrocedit moralmenti sense haure perdutelstresors de cultura queles revolucions
converteixen en cendreso tascabaços,eufòricament.
Sres

Hui ha estatel sotarrar d'un Marià Campos, governador de Múrciai exlgovernadorj de

Jaén, Albaceti no sé què mes.Era, perlo tant, del FP i ocupava un càrrec en actiu. Pareix
ésser que pertanyia a IR, tenia la família ací a Valènciai no sési ell era valencià. Lo cert es
que va eixir de Múrcia pera passar el dimengea València, però a l'estació de Xinxella fon
assassinat: la gent murmura que (plels de la FAI. Figureu-vos què va a passar als qui no
pertanyen al FP, si els primats d'aquest no estan segurs.
Aquesti altres fets estan produint una forta reacció del FP contra la FAI. Nengú no es

troba gens segur.
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Dimarts, 8 de setembre de 1936

esde
Ve als diaris una orde diguent que no es cremen mésnotariesni arxius, que-ls protocc

et.

són del'Estat (i) hi ha que respectar-los i que, on no hagen estat cremats, quel envia
València per a concentrar-losal Palau de Justícia.
Encara parlen de queirun està defenent-se, no obstant, un diari publica que-ls qui fogiren
d'Irun s'internaren a França entrant a Espanya perla frontera de Port Bou, ço que deu ésser

ss

contra la declaració francesa de neutralitat.

Verdad diu que a França està declarada la vaga general demanant que es trenquela i

neutralitat a favor del FP d'Espanya.

—b—

a
v

Altaller me diuen que Daniel Sebastià ha estat posatenllibertat. Vicent Esteve (López,

de Paterna, me desmentqueforen els milicians del seu poble els qui anaren pelDaniel. Ell,
l'Esteve, heu sap bé per l'amistat quel'uneix a molts del FP del seu poble.

Diu que foren els mateixos de Burjaçotels qui anaren perelli altres: quel Sebastià é
dos germans que són d'esquerra i del FP deldit poble,i altre, carliste: que-ls qui són delqi
li dien al Daniel:

—Si estàs compromés, dis-mos-heul
Però l'acusat va persistir en la negació i quel soltaren.

Me conta que aquesta setmana passada hanestatsotarrats a Paterna 140 dels afussellats,
poc més o menys:i assolesel dissabte i dimenge, uns setanta.
Els fiquen en clots fondos a tongadesi els posen cals viva i arruixen.

—Els cremeni Dins de poc no quedarà res.

Diu que despús-anit anaren de la FAI i detingueren a dotze, a Paterna, tot personesde
dretes en bonaposició: però que el Comité impedí que-ls tragueren delpoble.Els portaren —

al Comitéi allí els de la FAI estigueren cosa de tres o quatre hores apretant-los de contes

per a què confessaren la llur complicitat en el moviment subversiu, apuntant-los ab les

pistoles i punjant-los a la panja i costats ab els canons.Ensituació tan violenta,les presuntes

víctimes exclamaven:

—jiMateu-mos d'una volta, però no sabem resi Mateu-mosl

Escena tan violenta provocàla reacció del Comitéi u d'ells, encarant-se ab els de la FAI,
els vatirar a la cara:

—Ací no:n quedem u, però açò s'acabal No veuen que no saben res2 No hagueren ja

confessat2

Començà una disputaentreells i per fi, en veure, seguramentels de la FAI, que no podien:

conseguir lo quevolien, se'n anaren,i el Comité els va posaren llibertat.

U dells, apenesvaarribar a casa, va tindre una pujada de sang i, abans que pogueren

auxiliar-lo, va donar compte a Déu.
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Me diu que uns milicians anaren a demanar-li 40.000 durosa Castellano, el moliner de

farina de Sent Jeroni: però que, denunciatel cas, els havien peixcati afusellat. També me diu
quel'altre dia es va acostar a unsafusellatsal terrer de Paterna i va veure que tots portaven
un lletreret ques havien posat: perlladre, percarteriste, per vendre carnets...
— C —

Francesc Soriano Bueso és un valencianiste moltcatòlic i bon xic, escriptor, és o era

directord'Acció: alt, de bona musculatura, ben educat, simpàtici fins bell, ben relacionat
ab els catalanistes catòlicsi els valencianistes no extremadament esquerransi esquerps.
Ha estat detingut.£"
Son pare ha vinguta dir-me-hu.Ahir ixqueren de casaels dosjunts i el xic seguí en el
tranvia pera visitar quiscun. A la plaça de Castelar va baixar i es dirigia Cap all carrer del)
periodiste Azzatti quan un milicià el va denunciar, quel coneixia:

—És un carlistel
l'està al Govern Civil.

Me'n vaig a fer algunes gestions. Realment nosé a qui recurrir. Pepico Ibànyez, de qui
res espere, no és al despaig.
Mon germà Emili diu queell no potferres, queaixò,lo millor seria que'ls valencianistes

l'avalaren, qui són els qui moralmenttenien obligació de fer-ho, però em conta el cas de

Carles Salvador, quevolia ingressar al Partit Valencianiste d'Esquerra pera quèl'avalareni li
hu varen negar, tenint que avalar-lo uns amics comunistes.

Emili me diu que ha cessatja el Comité de Salut Pública i que ha començatel Tribunal

Popular. Que ara ja no són de témerels errors, perlo que el Soriano pot estar tranquil, car
és al Govern Civil, on pot ésser méstranquil.

Me contael cas del primer procésdeldit tribunal: el president de la dreta de Benaguacil.

Nohi havien proves:sols, perlovist, sospites de queell fóra el qui matàa u delFP (segurament per defendre") i se'l condemnà a mort.

López-Fandos, el defensor, qui féu un panegíric patètic de la vídua dela víctima —curiosa
manera de defendre un processat- els va dir als sentenciadors quel'acusateral'assassí, que

ell heu sabia, perquè en preguntar-li-hu perfer la defensa, s'havia confessat matador.
Açò és, segurament, propri de la nova moral proletària.
Emili me confermael rumorde la mort del governador Camposperla FAI.

Passe percasa Soriano —Salamanca, 21, 42 porta— per animar un poc son parei no està

sinó un son oncle, que crec és capellà, la mulleri un fill ab Mal de Pott, gitatal llit.

Lidi—
La sort d'Andreu Monçó me preocupa:perçò pense visitar Mendoza,el policia, persi

sap quelcom del nostre amic.

254 Francesc Soriano i Bueso (Vinalesa, 1908-València, 1986). Administradordels diaris Levantei Jornada,
i propietari de la impremta Successorde Vives Mora.
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Mendoça mediu que suposa que Monçóestà soterrat a hores d'ara. Me diu que va eixir

a afaitar-se i que després va anara visitar la casa d'un capellà, on va estar abans que en sa
casa (de Mendoza). La casa d'aquest capellà —el qual nom no recorde- estavavigilada per

uns milicians que estaven prop perquè cercaven un fill d'una dona quevivia aquí, tatxat
de feixiste, i detingueren Andreu prenint-lo pel qui cercaren fins el punt d'anar a la mare i

dir-li jacosos:

—lJ'ham agafat al seu filll

El policia diu que als indocumentatsels tancavenal Cap dePals, i aquest vaixellja no hi

és i els seus presos han estatliquidats.

El Cabo de Palos, diu que va anar a Santander, on carregà una expedició de marxistes

que venien en València per a passar en Madrit i anar al front, però fon apresatpels rebelsi
no seria estrany que hagueren fet ab ells ço que-l FP hafet ab els presos, la majorpart d'ells

ignocents, Si no tots.

Ell té mala espina sobreelseu futuri sempre està esperant que un dia se'l carreguen.

Li pregunte per (Josep) Monmeneui me diu que continua pres, però que s'ha interessat
perell (Vicent) Marco Miranda. Agafaren encara a dos germans més que tenien fàbricaa
Manises, i els treballadors, diu que vingueren en massa a demanar que-s soltaren: però
tingueren que tornar-se'n quan els digueren que,si no, els portarien al Saler. És la raó suprema.
Diu que ha hagut dia que n'han assassinat més de cent.
El nou Tribunal Popular vindrà a donarcolor al drap, després que han consentit i condenattan crueli estúpida carniceria, borró dela història de València.
— e —

Adolf Pizqueta és valencianiste sincer, qui gasta en la cultura valencianai el valencianismeels curts estalvis del seu sou: és empleat de la Companyia de Tranviesi Ferrocarrils
Elèctrics, persona de la confiança de la companyiai qui ha formatpart dels comités queen
les vagues del personal s'han nomenatperpart de la Companyia.Jo el crec home cumplidor
del seu deure i defensor delsinteressos ad ell confiats, que és la seua obligació, mentreell
no renuncie,i no és fàcil renunciar en una organisació capitalista.

Doncsbé,l'altre dia anarende la FAl a Sa casa, perell, per jugar-li una de les bromesa les

què estan acostumats des de que gogen de tanta impunitat, i fon sort que no estrobara
a Casa, de que fóra avisati que el personal de la Companyiali ixquera garanti el tinga a les

oficines, d'on noix per a res.

A sa casa de Benimaclet han posatels ferroviaris una guàrdia persi tornenels victimaris
gastant-los una broma. Així estemi
Ens havem alegrat molt de veure'ns. He saludat també a PasqualAsins5i perell he sabut

que ha estat qui va indicar al pare de Soriano quees dirigira a mi.

255 Pasqual Asins Lerma (València, 1896-1948). Escriptor, poeta i mestre. Va ser responsable dela secció
1Pedagogian d'El Camí i membredel'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana.
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se ll
Víctor ha ogutdir a uns milicians quel vaixell de guerra mexicà Durango ha vingut de
Marsella carregat ab 70.000 fusells i municions. Com que el Govern de Mèxic s'ha declarat
a favor del FP espanyol, es diu quel carregamentes va a descarregar en València.
— g —

Cornèlia diu que Dominguet està malalt del cap. S'ha empenyat en quevoleixir de casa,
però vestit de capellà,i anar com abansa passejar pels secans.
Un foraster milicià, nuvi de unafilla de Libraeta, la comunistallibertària, diu quel va
veure l'altre dia i va dir-li a la núvia:

—Encaraestà eixe viu2 Puéssi no-l mateu vosatros, el mataréjo.
Bromesde saból
— hi —

A migdia han detingutal tio Sento,el de la Rulla —prop de setanta anys— i al Surdo. Els
dos, proletaris de dreta.

A peltio Sento han anata la pedrera ontreballavai d'allí l'han tret. Són de València els

qui han vingut, com els qui han detingut tots els altres. Els acompanyava el Moixú, qui va

posarla bombaalcasítradicionaliste. El tio Sento fon el qui el va denunciar.
—Quanjo posíallò, tio Sento —li ha dit—, n'hi havien altres compromesosi no vaig
ser condenat mésque jo.

Pareix que ha volgutdir-li que ell no va denunciar nengun còmplice i que al tio Sento
l'havien denunciat altres.
— ll —

La mamà de Canyiçares està paralítica i té per a cuidar-la una monjade las Siervas de

María, vestida de particular, i els ha dit que està esperant quel'avisen d'un dia a altre per a

embarcar en un vaixell anglés ab les companyeres, que va a portar-les en Roma, puix que
han estat considerades com a malalteres i amparadesperla Creu Roja,al paréixer.
afer
A Moncada diuen que han descubert quelpresident del Comité, al paréixer comuniiste,
té la casa plena de pernilsi altres queviures i de diners.
Diuen que ha estat detingut i que volen matar-lo.
Han passatvaris avions cap a Manises. Fea ja dies que no se'n veia ningú.

Un diari apunta la idea de que en quedar Mallorca sens enemic,els seus avions poden

vindre a bonbardejarles nostres costes, i no seria extrany que aquests avions vinguen per

a vigilar.
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Es
Es veem entraral pare de Soriano. No ha parat de camejar. Ha parlat ab u dels caps dels
sindicalistes i han pogut averiguar que,Si l'avalen dos valencianistes del FP el trauran.
Jo no sóc qui per a avalar-lo, però li done duestarjetes per a Francesc Bosc Moratazfi
Josep Castanyer,X7 sens grans esperances.

abibl
Mitja hora desprésvea visitar-nos en Massarrojos Francesc Garcia Gascon per a donarnosla notícia desagradable d'haure estat detingut Josep Vila Cabanes, qui està pres a les
torres de Quart.
Aquest matí, diu que anaren al despaig de la Societat de Segurs Mutus contra Incendis,
on estan els dosprestant serveis, i han registrat el departament onVila té el despaig, sens
trobarres delictiu. Després l'han fet acompanyar-los en casa seuai el Garcia Gascon ha
romàs, esperant que tornara.

—Com hanvinguten actitud molt pacífica, jo creia que no passaria res.
Però han passatles hores i en veure que no tornava, ha anat a sa casa, on s'ha trobat un
desori: coses trencades, la dona plorant...

Diu que no trobarenresi semportaren unesalaixesi a Vila detingut.
Parlem delo difícil que és intervindre per nengú i mésno estantalFront Popular. Aquests,

entre ells, no es fien, segurament. Hi ha molt d'odi, molta mala fe, molta desconfiançai
molta por.

Parlem de (Joan Baptista) Pesset —diputatper IR— i de que per haure intervingutper

alguns, el tenen perfeixiste i, de sobte, se'n recorda el Garcia Gascon que un germà del

Pesset, advocat, heu és dels Segurs Mutusi pensa recurrir ad ell.
Em conta un poc de la seua odissea, als ostatges de la casa on vivia hi habitaven alguns

capellans. Estigué varis dies sense atrevir-se a eixir de casa. Un dia els digueren quetota la

finca havia estat denunciada com a que vivienfeixistes i pensaren canviar-se. Un altre dia
oixguerenalcarrer gran cridòria i avalot. S'assomaren al balcó i veren milicians que apuntavenals balcons cridant desaforadamenti amenaçadora:
—Foral Foral Foral
lsamagaren precipitadament, esporuguits. No sabien quèfer. De sopte, pensaren fogir

i, ab lo posat, ixqueren dissimuladament del'escaleta, confonen-se en la multitud espec-

tant.

Pareix que se'n anaren a Godella, on tenen casa,i aquí estigueren varis dies. Perfi, la
dona, més valenta, anà a enterar-se i va veure que la casa de València havia estat incautada
256 Francesc Bosch Morata (1902-1950). Metgei polític. Membre del'Agrupació Valencianista Republicana
i delPartit Valencianista d'Esquerra. El 1937 va formar part del Consell Provincial de València.

257 Josep Castanyer Fons (València, 1900-París, 1951). Dramaturg i polític. Va ser president del Centre
d'Actuació Valencianista (1934)i regidor de l'Ajuntamentde València pelFront Popularen les eleccions del
febrer de 1936.
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pels metal-úrgics,i creguent queerenels qui s'han incautat de la casa dels Obrers Catòlics
-qui, per lo vist, no són proletaris— va anar aquí, on trobà un antic amic dela infantesa, qui,
en contar-li lo queli passava, es va oferir a acompanyar-la.
Quan arribaren en casa, va veure quèestractava d'un sindicat de metal-lúrgics del Grau.
Entraren a l'habitaciói, en veure la col-lecció de pinturesi imatges, totreligiós, es va posar
les mansal cap:
—Si ho veren eixos, estàveu apanyats.
Il començà de trencar-ho. Un desoril
Una collecció que havia costat tant de reunir, enclòssacrificis pecuniaris. Tot destruit en

un moment per l'amic dela infantesa. I després,els dies que passaren, pensant com heu
traurien i donant-ho poqueta poquetals carros del fem. I, per fi, es canviaren, i diu que
viuen prop de casa. Ara estanaltra volta a Godella. Aquí els han dit que van a registrar totes
les cases, perquè diuen que hi han amagats moltsfeixistes, frares i capellans.
— m ——

Carme,la fadrina de Xari, ve plorant diguent-nos que han detinguthuit xics de Massarrojos quitreballaven altaller de la vídua de Josep Doménec,àlias Pepe, el Morrut, pedrapiquer.
Entre'ls detinguts hi ha un cunyat de Carmei temen que també vinguen person pare, també
hi han dosfills, els més xiquets, de la vídua: també un cunyatde la mateixa, germà del marit,

quifa d'encarregatdeltaller. Els deméssón xicons de 17 a 20 anys.
U d'ells tenia un germanetal taller i li ha dit que vera Si podia portar-li un poquet de
cafe'n llet, perquè estava desmaiat,car no es trobava béi no havia presres. El germanetli
busca lo que demanava a un cafetí, i quan li hu portava se'ls enduien:

—Onvas en això: —li ha preguntat un milicià.
—A donar-li açò a mon germà.
—D'ací un rato ja no necessitarà res.

Lnx
Radio Tenerife diu quels antimarxistes tenenja Pasajesi Hernani, i San Sebastià el tenen

cercat: que han decomisat huit-centes ametralladores belgues i que les milícies fogides

d'Irun han estattraslladades a Catalunya per via França: quea la zona deTerol han fet

retrocedir als antifeixistes fins Sarrió, causant-los sèries pèrdues, quealfront oest estanja
prop de Toledoi que han unit perfortificacions les serres de Gredos i Guadarrama, que
han destroçat per completal port de Pajares una columna de minaires que es dirigia cap
a Lleó,i altres notícies.
Per València ha circulatla notícia de l'assassinat del general Riquelmeperles milícies per
haure'l tornat sospitós en perdretantesbatalles. És cert que fa molt de temps que apenes
es parlava deldit general i bastants dies que no se diu res en absolut.
Justícia popular revolucionàrial
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RA
Dimecres, 9 de setembre de 1936
—q —

Carme diu que-ls detinguts ahir foren deu.

Al tren trobem (Francesc) Garcia Gascon, que:ns diu haure parlat ab Joan Baptista)

Pesset, qui no potfer res per mitjà del governador perno ésser Josep) Vila al Govern Civil,
però que farà gestions.
Pareix ésser quea les torres de Quart estan millor que a lesaltres presons, per lo menys

estan mésjuntsi les visites poden veure'ls millor.
Less

El Mercantil, que torna a portar rètols grans anunciant que continuen les victòries, sol
ésserel que, de quan en quan,sol dir alguna quealtra notícia que, si bé atrassada, sol estar
interessant, especialment l'odissea de Mallorca ésinteressant, descrita per Sanchis Nadal
fa unsdies.

Fragua anuncia unarevolució a Portugal. Tots elsdiaris es fan ressò del discurs de Léon

Blum confirmant la neutralitat de Frància per a esquivar la guerra europea, diguent (quel
l'armament entrat en Espanya ésanterior a la declaració i acceptació dela neutralitat
per
les nacions firmants.
Solidaridad Obrera revoca a Léon Blum i li diu que lo queté,és poral militarisme fran-

Cés.

Els metal-lúrgics francesos amenacen ab la vaga generalsi el Govern de Blum no romp

la neutralitat per a ajudar al FP espanyol.

—(—

Els meusparroquians de Sollana, fills de Batiste Ferrandis (u dels caciques polítics de la

població, qui duranttants anys ha manejatla política del poble, vénen per assump
tes de

les batedores al taller.

Me diuen que encara no saben com segaran ni què va a passar. Diuen que aquesta

nit es reuniran els sindicats per a acordar si la sega s'ha de fer junta o cada proprietari
per

separat. Ells no sabenres: han llevattotesles ràdios del poblei estan atemorisats. U també

no s'atreveix en dir res.

il
No passares, i encara que passe, no importa. Aquesta ésla consigna en quèinsisteixen

els diaris. Els espies són l'obsessió i pareix ésser que han hagutveritables catàstrofes militars

a Causa de notícies d'espionatge.

Sembla que les madrinas de guerra han estat algunes espies qui, valent-se de les descripcions dels milicians apadrinats, han pogut proporcionar valuosos dats als militars antimarxistes, i s'ha d'anar ab molta cura enles inquisicions i preguntes, car el curiós és molt
fàcil ésser confundit ab l'espia.
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— Pe —

Ha cessatja, segons diuen, el Comité de Salut Pública desprésd'eixercir l'alta missió de
netejar la retaguàrdia dela canalla feixista, sense formació de causa, sense més que una
ordre que ni tan sols, tal volta, s'haja donatper escrit per a no deixar rastre de culpabilitat.
Ha començata funcionarel Tribunal Popular a l'Audiènciai ha encetatels seus treballs
:
ab una condemna a mort.
Diuen,no obstant, que n'hallibertatset,i si fóra cert, dónalloc a la esperança.
lar
Vaig a l'Ajuntament per preguntar per Castanyer i veure si pot fer quelcom perquè es

paguela factura dellibres de Vives Mora. No està i pensevisitar els amics de l'Arxiu.
Està totell ple de retaules i pintures i objectes recollits a les esglésies.
AraDuran de València, projectiste, com sempre, qui aspira al anem i treballeu, capità
ni menys
nya del valencianisme, es lamenta de que nenguna institució cultural valenciana,
valencianista, funciona.Els valencianistes han matat Proai Lo Rat Penati el Centre de Cultura
anistes n'han
i no han iniciat nenguna nova obra cultural, per contra, els demés, els castell

impulsat algunes. Me diu que devia fer-se quelcom.

—Fem-holJo estic disposat a secundar. Promoga-hu vosté —li dic.

—Jo2 Nol —mediu espardalisat—. VostélVostél
—En estos moments nocrecserjo el qui degafer-ho.És faena peradaltres més jóvens

i que pertanyguenal FP. Com jo, a qui han tirat dela presidència de Proai no s'han recordat

de mini per a Lo Rat Penatni per al Centre de Cultura2

Duran aferma la seua fe catalanista.

—A Catalunya sí que han fet obra nacionalistal
que
Nosaltres no pensem més que en ésserla vaca de llet de Madrit i ens paguen ab
ries
ens diguen dardín de Espanya2, eCovadonga dela República, altres tòpicsi llagote
propris pera satisfer a un nouric o arribiste endeuat.
Som el barroquismel
—n g —

Diu
En Joan Boix, l'arxiver en cap, me diu queseli han incautat de la casa que té a Oliva.
que aquí han crematl'Ajuntament, que era nou,i l'arxiu. També me dónala trista nova d'haure assassinat al nostre comú amic Josep Maria Vidal Pastor, capellà organiste de l'església
i culte arxiver, qui havia ordenat l'arxiu i a qui devia jo quants datsi notes, que conservaré
com bell record del bon i martre amic.
Crematl'arxiu, per a què volienl'arxiver o viceversa2
—h—

Pepico Ibànyez és cenetista, qui parla sempre com si tinguera tota la raó i estiguera en
un mitin, i posa l'ànima en lo que diu, encara que de vegades hom nota que no és més
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que pura hipocresiai farsa. Té la Cara abombadai el nasafilat i mirada penetranti dura com
a homed'acció.
El retrata Casos com aquest. L'altre dia contava que del costat de sa casa semportaren
un militar retirat que deixava víduai quatre xiquets.
—Pobrets xiquetsi Com ploraveniPartia el cor
No obstant, a continuació parla de que hi ha quellevar-ne del mig tres o quatre mili

despotrica contra tot el món que no siguenels seus,i no caldir contra flaresi capellansi

tota mena de burgesosi militars.

Hui he estat pera parlar-li de (Francesc) Soriano i Josep) Vila i veure si podia fer quelcom
perells. Estava, com sempre, donant-li un mitin a u que no volia fer-se responsable d'un
carnet de xofer que un altre havia encomanat en nom seu.
—Sino hu paguestu, hu he de pagar jo del meu sou: perquèjo li he de donar conte a
Joan) Senenti li he de presentarels diners.
Açò no ésveritat, sinó una manera defer-li força l'altre per a què pague una Cosa que
no deu. És una manerade presentaral principal com un burgésavar i intransigent, ço que

no ésveritat, molt més davant d'uns quants milicians que hi havien. Ara, que-l meu cunyat

no és el menysculpat d'aquest procediment de cobrança.

L'altre es defenia i parlava pestes del'estafador, qui ara pertany al Comité d'Alberic, ço

que ha posat sobre avís als milicians,i Pepico ha tingut que dir-los que tenia raó, quelreferit
era un estafante com mols que s'havien ficatara als sindicats:lladres,carteristes.,,
—Però ja passarà açò —exclama mitinejant—,i farem unatria, caiga qui caiga...
l els milicians assenteixen ab el cap.

Penetra en el despaig un individu derrotat, una ruina moral: d'eixos hòmens pobres

d'espèrit que sónelrevers de la medalla de Pepico. S'ha quedat sense faena i com no per-

tanyia a sindicat nengú, no podia alcançarvales per a menjari estava en la més espantosa
misèria. Jo li done una almoina. Resulta ésser de Massarrojos.
Pepicoli recrimina que no pertanyguera a nengun sindicat,

—Ara t'auxiliarien, però tu no tensdret(la gent del poble confonles paraules dreti deure

i emprala primera abla significació de avés a morir-te de famv). Si jo estiguera com tu, els

meusfills no patirien fam, ja m'apanyaria jo per a donar-los a menjar. Jo també hepatit

—segueix, engolant-se finsl'oratòria mitinesca—, sobretotels anys que estigué en eixos

lladresVillalonga (es refereix a la Companyia dels Tranviesi als germans Joan,assassinat,

i Ignaci)/S però ara estic en este (Senent, son cosí i mon cunyat)i estic bé. (Me sembla
hipocresia). Vine perací i ja hu arreglarem.

No potferres perVila ni Soriano, com me recelava.
— 1 —

Hevist camions de milicians ab buzosrojencs, també els he vist de color verdósi de dril.

Es comprén quela tela blava escasseja.
258.

Recordem queel germà assassinat va ser Josep M.VillalongaVillalba.
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També he vist Guàrdia Civil —sdeu ésser Guàrdia Nacional Republicana2— ab roba de
Guàrdia Civil i gorra de quarter mestallada ab altra ab el mateix gorret i buzo, però també
n'he vist en cos de camisa.

Tambéels milicians van ab una pintorescavarietati abigarrament, desdel buço elegant

i ben tallat fins el bruti ple de taques: cos de camisa, pantalonsvells i espardenyes, gorretes
de quarterrojes, rojes i negres, blavesabllista roja, cascs, sense res al cap... Milicianes, se'n
veuen ja poques,les qui es veuen, en mono o buço, a poques els para bé, a lo més estan
passadores: les mésfanel ridicle, parlant en termes d'elegància. Algunsdiaris com Verdad
han censurat el snobismede les milicianes, pintiparades i ab coloret, diguent-les poc menys

que deuen anara remendar calcetins. Tal volta açò haja fet disminuir el nombre.Els primers

dies feria veure tantesjovesa la porta de quarters als quals interiors estarien patint i en
capella persones ignocents, hui apenesn'hi han.
Al carrer de Pasquali Genís (no sé si encaraesdirà així) he vist una música quevenia
capalcarrer de les BarquestocantLa Internacional. Me pareixia, per l'instrumental, la Banda Municipal, però el mestre Ayllón no dirigia. Anaven abigarrats, ab gorra de quarteri
buço o cos de camisa. Darrere seguia un grup d'uns dos-cents agafats del braç i corejant
de quan en quan.
La música semprealegra i, caram, quefa faltal

(Francesc) Ruvira me diu que a Catalunya està formant-se la 17a columna ab elements

francesos, d'una manera formidable, per a anar alfront d'Aragó.A veuresi aquesta té més

sort queles altres que l'han precedit.
En arribar a Massarrojos me diuen que uns milicians d'aquí els han dit que hui se'n emportaran quaranta mésdelpoble.

No en van a deixar nengúl

sera dos
A hora de dinar notem gran movimentde milicians perla plaça i Un aut foraster. Ja són
ahí pels quarantal
Entren i van de casa Pepe,el Morrut, al quarter del'abadia, i per fi ens diuen que s'emporten alfill major de la vídua, qui portavael taller avanti a qui ja li han pres els dosaltres

6

fills i el cunyat, encarregat deltaller.

Els obrers se l'han incautat i dosd'ells, castellans, són els qui han vingut pelpatró, Pepe.
Sa mare plorava com una malaena i es comprén que s'han commogut.
—Nollore, ama. No tenga cuidado,nosotroslo llevamos y nosotrosse lo traeremosesta

noche:i los otros pronto estaranen libertad.

En pujara l'aut, Pepe, immutati afligit, protestava, sense poderdir més que:
—Nohi ha dretl No hi ha dretl

per
259 Luis Ayllón Portillo (Madrid, 1880-València, 1961). Director de la Banda Municipal de València
Banda.
la
de
expulsat
i
oposició entre 1912 i 1940, qui va ser sotmésa un procés de depuració
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ya
Pareix que es conferma que-l vaixell americà Durango ha descarregat armesi Municions

a València.

i

—ma —

Ràdio Nagore'$ diu que-ls antimarxistes s'han apoderat dela estació de ràdio de San
Sebastian que està al Monte Igueldo, que estan atacant Santander: que no ésveritat que

Osca estiga a punt de caure, ans els catalans encara estan a Siétamo.
Pel contrari, el Govern diu que està bombardejantTalavera, que és una manera de con-

fessar que està en poder dels rebels: ço que no ha dit encara.
—n —

Han tornata casa Pepe,el Morrut. Li han complit la paraula a sa mare.
Dijous, 10 de setembre de 1936
— a —

Hui complixc jo anys, cinquanta nou. Dia de Sent Nicolau de Tolentino. Mon avi, padrí,

volia que-m posaren Primitiu per ésser el primer nét, i el capellà me posà el sent
del dia
davant.

La celebrà delsent es redueix a no anaraltaller i menjar-nos una paella:el temps no
dóna per a més.

— b—
Els diaris continuen eufòrics: les milícies avancen,algunesplaces estan a punt de caure

i ab uns pocs milicians mal armats consegueixen derrotar enemics molt superiors i ben
armats, apoderant-se d'armaments i municions. Ab toti açò, tot és demanar que-ls fusells

de retaguàrdia es porten alfront.
Aquests dies han passati repassat avions cap a Manisesi d'ací cap a Terol, i és de supondre queserà deguta l'alarma produida pel Mercantil diguent que:n romandre Mallorca
sense enemic, és possible que la seua aviació vinga a entretindre's bombardejantles costes

antifeixistes d'una manera desconsiderada i criminal.
— ( —

Pepe Senent, el meu cunyat, me conta que un amic seu, mestre'n escola d'Alcoi, Josep
Ribera, estava estiuejanta Eivissa quanla invassió perles milícies de (Alberto) Bayo i (Mariano
Gamir) Ulibarri i que, en registrar-li la Casa on era,li trobaren unallibreta d'apunts, espècie

de dietari, on apuntavales notícies que podia captar de la marxa de la guerra —quelcom
de lo quefaig jo— i que-l prenguerenper espiai el ficaren pres.
260 Es refereix a Eduard Nagore Gómez, qui, natural de Bilbao, estava molt interessat
perles noticies del
nord i escoltava sovint les emissores dels sublevats.
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Com Déuli encaminà, va demanar ad Alcoi que l'avalareni, per fi, heu va conseguir i,
una volta en llibertat, es procurà una barcai el portaren en València, costant-li tres dies de
vindre, no sé per què.
També me conta elcas d'Alfonsa, sa muller. Aquesta tenia en propietat una costura (escola de xiques) a Naçaret, però en casar-sei tindre que anarab el marit, per no separar-se,
va posar-li una sustituta pagant-li una part del sou. En vindre Pepe destinat en València, va

pensar tornar-hi a l'escola i així ho vafer.
Ara, perçò dela garbellada queestà fent la FETE de mestres desafectes al règimen —als
marxistesi FP—, Alfonsa anà al Comité de Naçaret a demanarun certificat com queella era
de les adictes. Anava acompanyadad'una peixcadora qui fon deixebla seua.
Els del Comitéli posaren dificultats:
—És que vosté va fer que tiraren una mestra injustament.

Alfonsa s'esforçava en explicar-li al president que era una escola en propietat i que era

una sustituta, i la necessitat que tenia de tornar a l'escola, sense conseguir deixar-se entendre ni suavisar la toçuderia del president, quan, de sobte, posantla peixcadora els braços
en cànter, va dir-li:

—Che, Garrofal Lo quevoldir donyaAlfonsa és quesi tu tingueres unacasa i li la deixares
a un atre i tu despuésla necessitares,l'atre no se'n hauria d'anar2

I Garrofa, en vista dela raó, va ordenar queferen elcertificat conforme elvolia Alfonsa.
Garrofa és el malnom.
das
Doménec (Gómez) diu queal Sindicat de Transports ha vist que organisaven una expedició de trenta camions i li han dit que eren per a transportar milícies del front de Terol
a Madrit.
— e —

Lluís Zalbidea ve plorós i desfet. La desaparició del seu entranyable amic Antelo elté
desesperat.

—iEra el mejor de los amigosliEra el mejor de los hombrest iNo hizo més que bien entre
los obrerosi

Sospiten queestracta de la denúncia d'una hiena a qui no va poderfavorir tant com
li demanava.
La família està consternadai en llastimós estat. Han remenejat València: els hospitals,

els quarters milicians, les presons... Quinze dies inquirint i passant amargors. Al vaixell els
han tornatles darrerescartes queli enviareni li han dit que-l seu nom està tatxat al rol. És

evident que haestatassassinat sense passar pertribunal, sense sabre on reposen.

Diu que als molls sempre hi ha gentada esperant quetraguen presosi, quan els trauen,

els insulten i criden que-ls maten. Continuen traguenpresosdelvaixell i matant-os.Li han
dit que ahir ne tragueren en tres tongades huit, vent-i-cinci trenta.
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Diu queestan traguent una enormitat de gasolina dels dipòsits i portant-la a Madriten
cubes, enclòs de les destinades a transport d'alcohol, i que van a omplir el buc-tanc Campero
i un altre, perquè com a dipòsits movibles tenen menysperill en cas de bombardeig. —
Ha ogutdir que ahir caigué San Sebastian en poderdels antimarxistes.

sisidililea
Ràdio Itàlia diu que han bombardejat els antimarxistes Santanderi Cartagena: que de
San Sebastiàn marxa embarcada gentcivil fogida i que França,faltantal compromísde

neutralitat, envia material de guerra al FP espanyol.
— g —

Ma sogra ha parlat ab el Moixú dinamiter: venia delxalet i han estat conversant. Li ha

preguntat quantsfills teniai si u d'ells era inspectorde Burjaçot,i en dir-li que Pepe,li ha

retrucat que s'havia quedat sense plaça.

A Burjaçot han informat en contra de tots els mestres (no sési se'n ha salvat algú) ide
l'inspector,tal volta per haureaixafat alguna callositat ad algú quiara es venja. Però entrells
mestres n'hi ha u, un tal Rubio, qui és cosí del Moixú, i la sogra heu sap.
—Pues tu també tens un cosí que s'ha quedat sense plaçal —li diu.
—És de veresi Percert, que vaig anara parlar en el president del Comité per vore si:
salvava i me va dir: eCamaradal Som molt camarades, però no-m parles d'això
Pervàriesvoltesli va dir el Moixú, durantla conversació,i en despedir-se:

—Consevoldia aniré per sa casa a fer una cordaeta.
I, de broma en broma,li retrucà:
—Sifas això, aniré a ta casa i et pegaré una bastonà en lo cap.
Són bromesque es permeten aquestespersones delicadesi fines que posen en tensió
les persones temorenquesi en guàrdia a les demès, car no són temps de bromes:a casa
tinc que calmara tots, especialmentles dones, que ja volgueren anar-se'n a València.

Mon cunyatPepe, que volia tornar demà perpassar fins el dimenge, ha dit que no vol

vindreja.

Divendres, 11 de setembre de 1936
— a —

Anant-nos-en cap a València, Pepe Senent me conta que Rafel Pardo Ballester, mestrea

Roda deBarà i gran aficionata l'arqueologia prehistòrica, ha estat detingut.

Estava al seu poble, Beniatjar, on s'entretenia en fer excavacions a la coveta del'Or, on

ha trobat material abundantdel principi dels metalls, paregutal de la cova de la Sarsa, de
Bocairent, i al paréixer mésrica, quan un dia anaren de València a detindre'l, i per més quel
Comité d'aquí va abonar perell, se l'emportaren i l'han tancata les torres de Quart.
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Sembla que l'han detingut perquè, en detindre a Barcelona un tatxat de feixiste, se li

trobà una carta del Pardo en la què hi havia frases com cahora no se hacejusticia, sino lo

queles da la ganar, o cosa semblant, escrita molt abans dela guerra present.
es

El pare de (FrancesclSorianotornaa vindreal taller a veure'm. Diu que no ha pogutveure
a lAngelíl Castanyer, qui és a Múrcia, i tampoc a IFrancescl Bosch Morata, qui no estava a
casa: però va deixarla targeta a la donai que aquesta, després,li va trametre quel marit li

havia comunicat que era cosa de tractar-ho en junta.

Jo he tengut quedir-li que no confie res delsvalencianistes delFP, qui tenen la obligació

FP,
moral d'emparar en aquestes circumstàncies als demés valencianistes qui no siguen de

però, què entenen de delicadesesels quitota sa vida han estat sembrantodisi discòrdia

entre els valencianistes

Se me ocorre aconsellar-li que recurrixca a Vicent Marco Miranda, diputati cap del'EV.

M'han dit que ha fet quelcom pelsvalencianistes. És possible que consegueixca mésd'ell. Jo
no puc recomanar-lo pernotindre nenguna amistat, però, com a pare, deu intentar-ho.
Me diu queli han contat queal sectorde Terolhan lluitat entre ells una columna de la
UGTab altra de la CNT.
— C —

Josep Viguer, montador, qui ha estat a Llaurí arreglant batedores d'arròs, me diu que

més que
aquíse'ls han acabat ja els dinersi que algunes cases, com Casterà, ja no tenien
mentre
dos-centes pessetes. El Comité va demanant-los diners als qui considera enemics,
ne tinguen, i després potser que segueixquen ab els amics.

que
Diu que unanit, a les onze dela nit, arribaren a Llaurí en un camió sis o set que dien
eren
eren de la Puebla (7) acompanyats per punyeters: que abaixaren tots, que tots prengu
mà
café i que després se'ls emportaren novament en direcció cap ad Alzira, i que a l'ende
en direcció
aparegueren morts al punt on empalmala carretera de Sueca i que digueren que
ad Alzira n'hi havien fins quinze.

Que-n anarel jutge de Llaurí ad alçar els cadàvers, va notar pelrastre de la sang que
aquests havien estatarrastrats del terme de Corbera cap al de Llaurí, segurament pels

veins d'aquell poble pertirar-se treball de damunt. l ara hi ha disputa sobre quiels va a
inhumar.
(Felip) Borja ha estat a Xàtiva. Aquí s'han incautat ja de totes les batedores. Li han dit que
per a com ésla ciutat (uns 12.000 habitants), apenes hi han hagut morts,total uns quinze:
set de personesprincipals, advocats, proprietaris, etca.,i els altres, persones modestesi
proletaris. Tot siga perla salvació del proletariatl iProletarios de todo el mundo,uníost
Diu queper dins dela ciutat tot hom cobra i paga ab vales.
(Rafaell Planells me diu que el dilluns passat encara en va veure quatre taleguesal
Saler.
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— d—
Vaig a cobrar unes facturetesa la Diputació: totes les portes estan obertes de bat a bat.
les del carrer, les de l'escala, les de l'accés al Saló dels Retrats, la de pas al Govern Civil...
Açò dóna gust i es veu com està tot. Obert peral poble. No és com abans,tot estava.
tancat. Hi havia que prendres la molèstia d'obrir portes.Tot estava silenciós, quasi monàstic,
tenia un sentit aristocràtic que repelia ab el modern sentit de proletarisació d'institucions
i cosesi inspirava un respecte admiratiu que no convé massa a la democràcia. Llavorshi
havien diners en caixa, cobrava tothom, es feen obres, s'impulsava (encara que no massa
obertament) la cultura, però això pugnava ab elsentit de modèstia obrera. I hui ja no hi
han diners,ja tots som iguals davantla carestia de cobraments...

Ara, que jo he cobratl Cert que no eren més que 157,35 (pessetes),llevat el descompte:

cert també quees tracta d'unes reparacions imprescindibles en la pastadora del manicomi
i no és menys cert que amenaçàrem abnofer-les sinó ens asseguraven per endavant que

cobraríem: però, quantsestan plorant comptesja quasihistòrics2
— e —

En passar pel carrer del GobernadorVell, front a En Blanc, (hi ha) un quarter de recruta-

ment de milícies, instal-lat al convent de Reparadores, hi ha gran gentada esperant, sens
dubte, inscriure's.

La rajoleta de la plaça de Sent Bult està tan ben picada que quasiesllig. Alllat hi ha un

llenç que diu ePlaza del Miliciano Conrado Escrivàx. No sé qui és, deu ésser un hèroe de

l'antifeixisme.

A la plaça de Tetuan hitrobe a Victor (Buesol, el meu gendre, i m'acompanyaa l'emprempta delFill de F. Vives Mora per a donar-los un descàrrec.
Ha trobat el contratiste Cabo li ha dit que a Tavernes Blanquesel Comité, molt amablement,li ha indicat que no intercedeixca per nengúdels presos del poble, perquè podien
donar-li un disgust.
Als feixistes hi ha que abandonar-los com a canssarnosos:ni visitar-los a la presó, ni

menysintercedir perells, ni consolar ni auxiliar a les famílies. Puix, i amagar-ne nengú2

Quina temeritatl I qui són elsfeixistes2 Tots els qui no són del FP poden estar-ho i encara
poden haure'n al mateix FP.

A l'empremtaels expliquela inocuitat de les meuesgestionsi els sugereix la conveniència

d'averiguar quinasiga l'agrupació que s'haja incautat de Lo Rat Penatper a què aquesta faça
les gestions per al cobramentde la quantia a pagar perl'Ajuntament:i així romanem.
si lia

Al Banc Popular delPrevisors del Pervindre cobre untaló. És lo darrer que me queda.
Ahir envií al meu fill Primitiu a cobrar unalletreta de cent pessetes a un torneri semparà
de la moratòria i no pagà.
a J —

València dóna una gran sensació de normalitat. Sinó fóra per les milícies armades, pels
cotxesi camions ab gent armada, nengú diria que ací no regna una octaviana pau.
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Han desaparegutja els auts ab calaveres pintades, esculpides o autèntiques, i aquells
ab rètols 4Al Paseo delas Delicias,, etca. Encara n'hi ha algú ab dViva Lenim, d/iva Pancho

Villar, €A porellosv i altres encara, però ordinàriament es contentenab rètols més pacífics:
UGT, CNT, FAI, CNT-FAI, UHP, IR, ER, URN, EV, FP, PV d'E, GobiernoCivil, Abastos, Asalto, etca.

Hi ha aut queva ple derètols,n'hi ha qui ja'ls porta esborratsi molts porten el de aMédicoo,

rònegament i encara, alguns, pocs, no porten res:altres porten els nomsdels pobles d'on

procedeixen, etca.

1

Qualsevulla foraster no es donarà comptede la tragèdia que vivim, sinó va als punts

On esviu.

hi
Juli Bellot m'ha dit que va veure descarregar caixes que semblaven defusells on dia
4Méjico por Veracruzy i altres caixetes més quadrades que semblaven de municions, totes
elles es carregaven dissimuladamenten autsi es portaven cap a València.
— ll —

Els diaris continuen l'alvançvitoriós dels antifeixistes. El Mercantil porta el procés de la
insurrecció del Quarter de Cavalleria de Lusitània. Entre.ls processats estanels tres xics de
Massarrojos que detinguerenprimer: ManuelFerrer Molins, Jaume Pasqual Ibànyezi Josep
Doménech Munyoz, declarant per aquest ordre.Per les llurs declaracions resulta que no
anarenal Quarter de Cavalleria, sinó al d'Infanteria, i que estigueren la vesprai no el dia de

la insurrecció del primerdels dits.

A Massarrojos ha causatsensació el coneixementdela vista causa. No han pogut veure

els presos.

Lluís (Zalbideal, el nuvi de mafilla Toneta, diu quela família d'Antelo ha sabut per una

senyora, muller d'un militar assassinat a Paterna, que:n anar a veure el seu marit, viu al seu
llat el cadavre d'Antelo.

Fon matatel dissabte.

Tambédiu Lluís que la família Lasso (del notari2) està en la major indigència. Anaren

per un capellà, que no encontraren,i en vista delfracàs semportaren el parei els fills, desprésels registraren i saquejaren la casa, destroçant-los ço que'ls paregué i emportant-se
alaixes i diners, deixant-los en un tal estat precari que viuen dela caritat de les persones
conegudes.

geni hia
Ma sogra mecrida a part i me diu plorant queanit va dir (Gonzalo) Queipo de Llano
—el generalTres Cepas, li diu un periòdic- que San Sebastian havia estat destroit. Algú li hu
haurà dit a ma sogra. Ella pensa en son germà Francesc, generald'Enginyersretirat, qui deu
trobar-se aquí amagat, si no se l'han fetja.
Ma muller, dolorida i plorosa, es lamenta pensantles famílies de Massarrojos que
sofreeixen persecució:la dida,la vídua del Morrut, Guerreta, el Metxa, la Carrerona...
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—lLes persones méssantes i més bones del poble...
Estem vivint l'auca del món l'inrevés.

—l—
Se'n anem de passeig.És necessari, imprescindible. Un poc d'eixercici pel secà, al
lliure, lluny de nengun estrany, on poder parlar i comentar sense que puguentergi

les nostres paraulesles gents ignorants, sempre ab cent pamsd'ulls i cent vares d'Oi
Trobem el Manyo i un altre milicià que vénen del mas de Noguera.Ell vol que Massar

s'independise, és la seua monomania: vol arreglarels carrers, vol arreglar la escola, vol

les aigues potables,i de València noli ajuden.L'altre dia vingueren de ciutat demana

que:ls forns de Massarrojos feren pa per a les milíciesi ell se va negar. València no el

diners, no envia resi ells tenen més de cent duros de despeses.

Mies is

Però va en companyia de gent que li donarà molt disgusts.
— m —

Alegre Fayos és un jove estudiantd'arquitecte quiara ésal Col-legi, de delineant, re

aquí com a recurs de seguretat.

Tenia unesties monges que, en esdevindre els presents sossoits, se'n vinguerenz

lència i es refugiaren a una casa. No trobant-se aquí segures, pensaren mudar-se ad:
lloc i el nebot els va ajudar a embalarels trastos. Però abans de podertreslladar-se, ser
queforen detingudesi preguntadesquiels havia ajudat a embalar, digueren quel

probablement sense pensar que açò tinguera res de delictiu. Però, ahl sí que hu te

molt, car no cap dubte que ésgros crim contra el règimen ajudarals facciosos i còmpl
norresmenys quea fogir deljust càstic que-ls deuen imposar.

El cert és que anarena registrar la casa d'Alegre i en aquesta operació es va present
aquest,i son pare des de lluny començà defer-li senyes que se'n anara de casa, que no

entrara, sense quel'Alegre poguera comprendre'l.

i.

Per fi, va eixir un germà seu,quili explicà ràpidament de quèestractavai quefogira i.

s'amagara.
L'Alegre se'n va anar, vagantpels carrers. On anava2 Tentà les bujaques i no teniam

quesis quinsets. En la pressa no va pensar en demanar-li diners al seu germà,

Per fi es va dirigir a Benimàmet, on hi havia una família conegudadela seua. Era
nit. Aquí, en sabre de què es tractava,foren presos deterrori li digueren quese'n an

x

queallí no podia estar.

On anava) Era ja denit i sexposava a que li demanaren el salvoconducte que no dl

i encara a quel reconegueren.Se'n va eixir de Benimàmet dissimuladamenti estirà perI

l'horta entre'ls dacsars esperant a queesfera de dia.

a

Perfi, es decidí a rondarsa casa i, pareguent-li que no hi havia perill, va entrar: aquí

donaren dineri va continuarla seua peregrinació, tot temorenc, esperant d'un momenta.

altre que algúel reconeguera i denunciara.

Te

Passats uns dies d'aquesta vida insoportable de criminal perseguit, va trobar un amic seu:
arquitecte al qui contà la seua odissea,i aquestli aconsellà que anara al Collegi d'Arquitectes,3
vi
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OO

on pensaren quela millor manera fóra no eixir d'aquí, treballant de delineant fins poder-li
traure un salvoconductei tindre seguretat de no-persecució.iBé els està als encobridors de
criminalsfeixistesl il més si són mongesl Són de lo mésperillós. La llur hipòcrita humilitat i

la llur mel en parlar són d'un gran poderproselitiste perniciós al marxismei la democràcia.

iGuerra a la religió, opi del poblel Guerraal feixismel Guerra a la paul Dic jguerra a la
guerral
— n—

En tornar del passeig trobem Filiberto, que ja està convaleixent. Ve del mas de Noguera,

on passa els dies com a un sanatori ab la permissió del Comité.

Semblava que no era possible tornar-se mésprim, però esaixí. Pel contrari, la dona, àlias
la Polida, està grassíssima, lo que:m permetdir-los que estant en temps de reparto: deuen
repartir-se la Carn.
Han fet un bàndol diguent que tots els hòmens majors de 14 anys, que passen pel
quarter de l'Abadia per a posar-se la vacuna deltifus.
lles dones2 Deu ésser equivocació del pregoner, qui és un ruc, a menys quela carestia

d'hòmensentrell fronti la retaguàrdia vullguen compensar-la d'aquesta mena.
Ens amenaça una epidèmia detifus,ja fa dies que s'està senyalant.
— o mé

Blai, el de la Capellana, ve a casa. Ja va vestit de milicià i porta la seuapistoleta al llat. Blai

és alt, trempat, nolleig. És fama que a Hollivvood fon el doble de Rodolf Valentino. Ha corregut món. Ésilustrat i portà de la Nord-Amèrica yantee algunsdiners,fins unespintures
a l'oli, que malesllenguesinsinuensiles va furtar.
Blai, com a persona coneixedora de món,ja no deutreballar corporalment,i notreballa.
Aspira a l'hegemonia de Massarrojos: però el Manyoli fa ombrai nosa.
Ara, queell es té per valent:
—Tinc massa collons p:a home —li diu a ma sogra.
Ell va i ve a València, sembla que porta ordresi fa força. Alguns diuen que és un hipòcrita,
que fa una planta davanti una altra darrere.
Crec quetracta de desbancar el Manyo, però tropeça ab el Moixú bomber, que potser
vullga el mateix.
— P —

Radio Tenerife, via Nagore, diu que a San Sebastianeslluita pels carrers, quells nacionalis-

tes patrullen perla ciutat per a esquivarelpillatje i l'incendi i demés tropelies, i que aquests
voldrien retre la ciutat per a esquivarla seua ruina, però que-ls marxistesi FAI no volen, que
a Santander han estat assassinats 250 seminaristes: que Aranda, en Oviedo,està netejanti

pacificantels pobles dels alentorns: quela estació d'Aranjuez ha estat bombardejada, quel
Govern de Madrit està preparant-se pera traslladar-se a Llevant i quel Govern portugués
imposa com a condició per a adherir-se al pacte de neutralitat el reconeixement del govern
provisional de Burgos.
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També ha fet una descripció de les gestes catalanes a Mallorca, diguent que han tingut
els catalans dues mil cinc-centes baixes i material de guerra abundant.
Dn
Mal.

Dissabte, 12 de setembre de 1936

De

No eren encarales cinc del matí quan han tocat, insistentment,a la porta del Carrer.
Deuésserla fadrina, encara que-ns sembla massa prompte.S'alça la meua dona, com siun

presentiment tinguera,i jo darrere, i mentre em vist oixc sanglots i somics.

ia

És Carme,la fadrina.Els han avisat de casa el Capitalet que pertelèfon els han dit que
vagen en seguida a veureels xics.
—És que van a matar-los —diu Carme plorant.
Per mi passa com un calofred.
—Serà possible2

Es reuneixen més de quaranta deles tres famílies de xics: pares, germans, núviesi parents,

i al primer tren que passa, se'n (van) en València.

—Quino havist la cara de dolor que fea eixa mare, no té res que contar —diu ma Muller
de Carme, la dida de mafilla Rosari.
Aquella multitud de gent modesta del poble, ab les carestransfigurades perla dolor,
la sorpresa i la por. Però, jés capaç que-s odis polítics i socials causen aquests trastornsi
infelicitat als pobles2
I

Tot és gent modesta, proletària, treballadors de les pedreres on es deixen la suor i la
salut per guanyar-seelpa,i els tres que han condemnati quetal volta vagen a millor vida,
pedrapiquers també i, per majorescarni, afiliats, a la força, a la CNT de molt abansd'ara.
Tot siga per la redempció del proletariatl
i El
No mai he esperat ab tanta ànsia l'arribada dels diaris. Tot arriba, però.

Els demésdiaris del matí apenes donen importància a la cosa. El Mercantil ressenya la

vista ab detall. Hi ha un testimoni, ManuelAlba Villanova,alférez del Regimentde Lusitània:

ala declaración deeste testigo se destacó porla rotundez delas contestaciones acusatorias
contra los desleales, sefialàndolos concretamente(...)v, el qui d/..J con referencia a los tres
paisanos —els xicons de Massarrojos— procesados, que se ponen enpie, y si bien no los
reconoce, afirma que estuvieron enel cuartel vistiendo uniformes nuevos.

No mexplique com, sense reconéixer-los, pot afermar que estaven, ni com podien estar
al quarter,si els tenien presos els de Massarrojos.
Els defensors senyalen elfet de no estarels processats al quarterel dia de la sublevació

i, no obstant lo qual, se'ls condemna a mort junt ab quatre militars. Demanen rebaixa de

pena i no es concedeix. El Tribunal Popular denega així mateix la revisió per nou jurat i la

petició d'indult.
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El Josep Doménech té dènou anysi els altres dosvinti vint-i-u.Al Joséli dien els amics

Farina, per lo bru queera i graciós, recordantel Farina negre de La pandilla delcine. Així
mateix li dien el Dotoretperl'afable i decidor. Era molt simpàtic i volgut.
— ( —

Altaller, (Carlos) Gargallo me diu que u dels germansGil, de la fàbrica de sabates, fon

detingut, i en registrar sa casa se trobaren emblemes monàrquicsi documentsde RE (Renovación Espanolal.
Fon pres a la Modeli un dia anarena traure'l,ell es va resistir i volia quel mataren aquí

À per fi se l'emportaren i el convertiren en moixama.
VicentEsteve (López) me diu que segueixenafusellantal terrer de Paterna:
—AÇÒ nors potresistir —me diu—. ix u de casa i no sapsi ha de tornar.

August Carrascosa (Milian) me parla dela diversitat de procediments dels comités i de
les fadigues que es passen pera tractarab ells sobre les batedoresa reparar i el cobrament

de les reparacions. A la majorpart dellocs es troba desorientació, jovenalla que res seriós

potfer i que creu queja complix en estara la porta dels edificis, asseguts en butaques o
agrunsadores,ab elfusell o l'escopeta entrecamesi que no sapres, Ni sap donarraó deres.
En el millor cas es troba abel president del Comité, qui apenessap llegir i escriure,i es rasca
el tòs a cada preguntaa veure si ixen les idees gratant, gratant.
A Vilanova de Castelló diu que han senyalat un jornal proporcionat a la família que es
té. A Alfafar, propietaris i Comité s'han quedatsense dinersi no saben com arreplegar la
collita. El banc d'aquí diu que, com nengú paga, no potfer préstecs per no tindre diners.
A Batiste Ruiz Fons, els de Massanassa,se li han decomisat 20 fanecades quetenia l'han
deixat al carrer.
Tota la vida treballant per a poderarreplegar un trocet de pa, pera ara, a la vellea, romandre senseres.
A Cullera, tot diu que ho tenen en comú. Serà l'economia, per més que noseria estrany
quefóratot. L'any 1909 hi va haure unarevolta anàrquica que va posar en descubert una
organisacióllibertària on dien que hi havia un perol on ficaven la clau de casa tots els qui
entraven i quen eixir, ficaven la mà,treien unaclaui se'n anaven a dormir a la casa i ab la
dona ques tocara.
MiquelPeris (Aparicio) me diu,a este propòsit, queell va veure una volta que, en tornar
d'una xala, reuniren totesles clausi les tirarena l'aire, i cadascú arreplegà la que pogué o

li semblà.

Lo del perol me hu han dit mantesvoltesi per varis conductes, encara que-s cullerencs
delicats procuren negar-ho.
El mateix Peris me diu que a Polinyà sembla que cada proprietari arreplegaràlo seu, als
Hernandis, àlias Castellans, que són varis germanssolters, molt avars, qui viuen miserablementper no fer despesa, diu que-s heu han llevattoti tenen que anar a treballar a jornal,

ço que no han d'estranyar, car no viuran més mísers, ans al contrari, Si durara, serien capaços

de tornar a referla fortuna.

327

A Riola m'ha dit que al nostre parroquià Baldoví, ja vell, també l'han deixat sense resi.
l'han fet eixir de sa casa, perquè han dit que era massa gran per ad ell, i posar-se en is

més modesta.

(Miguel) Soriano,el de Burjaçot, me diu que entre'ls assassinats han deixatcinc vídues

prenyades, per a més desgràcia.

Casademunt (Ramón CasademuntIglesias), qui ve de la Pobla Llarga, diu que aquí apenes

ha ocorrit res. Diu que, en principi, en mataren dosi després en tancaren quatre. D'aquests

se'n emportaren doscap a València i els mataren pel camí: els altres dos,els soltaren. Diu,
però, que a Carcaixent passa de 200 els qui han assassinat.
La meua marastra (Vicenta NadalAlberola) ve altaller i me diu que Emili (Gómez Nadal),
el seu fill, se'n ha anat a Madrit, novament.1

—

Carles, el meu barber, estàtrist. Li han assassinat un amic seu, comandant de Cavalleria.
Està desesperati intranquil. És home dedretai dels qui tot heu apanyen matant i degollant,

i que fea mitins a la barberia quan parlava, unflant-se-li les venesd'indignació per qualsevol

futesa, encara que no siga capaçdefer-li un arrap a un parroquià.

Carles es creu perseguiti, en vista de les circumstàncies, no dubta que la seua vida no

val hui deu cèntims, i me parla d'aquells qui es defenien aboli brusentenles invasions,
quanalfrancés, en les altres guerrescivils...
Tal volta, però, fóra millorl'oli vedriol:

—No n'hi haurà un altre àcid que creme més2
La porta dela casa és deferre,i salta prompte:
—ARI Sifóra defusta...
Ell es defendrà, com sigat
—lLa senyà Virgínia —sa mare— no-n farà atre com jo, i vendré cara la meua vida.
Quan sàpia queles tropes s'acosten cap ací, se'n anirà a lesllursfiles.
—l'arma2 —li pregunte.
—La de quansevol milicià.

Tot abans que morir ací, assessinat com un gos sarnós.
Es lamenta dela traició dels caps que han deixat indefensels partits i morir ignominiosament tants hòmens.
—N'han assessinat més detres mil, assoles a Valènciai la província. Quan de bé hagueren
fet al país eixos hòmens armatsen partidesl

Està frenètic i els seus sospirs pareixen bofits i les seues paraulesixen empentadesperla ràbia
impotenti desesperada, a cau d'orella, per a què no-l senquenels dependents de la CNT.
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El pare de Nicolau Primitiu, Domingo Gómez Granería (1851-1926), es va casar el20 d'abril de 1902

amb Vicenta NadalAlberola (1869-1940), set anys després de la mort de la seua primera dona i mare de
Nicolau Primitiu, Francisca de Paula Serrano i Marí (1855-1895).
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— O —

En anar cap a casa de GonçalJulian trobeal carrer de les Comèdies a dos de Sueca

—Navarro, del molí de la Quadra,i Escrivà, del carrer del Pou-, als qui pregunte perles

novetats de Sueca:
—Allí no ha passat res —diu Navarro—, a comparació d'atres pobles.

Escrivà està trist i no sembla que-l convencenles paraules del Navarro. És que a Sueca

han tancat son pare:

—Però si té més de 70 anysl —li dic.
—Setanta cinc i asmàtic, i molt necessitat de cuidados.
Procure consolar-lo i hom pensa que deu estar molt perillós un asmàtic als setanta cinc

anys. Jo crec haure ogut d'un d'aquest qui guanyà el marathon. La justícia popular fa bé en

tindre'l pres. Podria fer escàpol.

fil

Més endavant, al carrer de les Barques, me para Enric Giner, qui s'alegra de veure'm.
Enric Giner és un xicot simpàtic qui ara tindrà uns 45 anysi tal volta ens conegam prop
de quaranta. Hui és corredord'arròs, però fon moliner, propietari de molí. És de Tavernes

de Valldigna. Son pare, qui començà deres, molt treballador, deixà rica a una nombrosa

prole.Enric era dels mésxiquetsi es quedàel molí de Giner, de Tavernes, olim de l'Anouer,

i un germà major, Vicentico, un molí a Cullera.

l'Enric es féu polític, crec que republicà, i li pegà un poc per la grandea. Volgué transfor-

marel negocide l'arròs en quelcom a l'americanai va fracassari romangué arruinat, perquè

no volguéfer nenguna trampa i va pagara tothom, romanent net.

Va estar molt malalt, neurastènic,i, en estar bo, pensà ficar-se corredor d'arròs, tenint

bona acollida per la bonhomia com havia procedit.

I vivia conformat i felis.
Aquestsdies passats va rebre un telegrama dela seua família de Tavernes de Valldigna
queli deia: dVicentico detenido. Vente enseguida. I ell se'n va anar per veure Si podia fer

quelcom pel germà.

I de Tavernes estant, anaren de València perl'Enric, lo qual va admirar a tots, enclòsals
del Comité, que-s digueren que deuria ésser una equivocació,car l'Enric sempre havia estat
homelliberal i democràtic: però portaven ordres del GovernCivil i se l'emportaren.

Com per haure segutfill de moliner d'arròs, moliner al seu torn i ara corredor, és molt

conegutperla Ribera, en passar pertotsels poblesi enterar-se, els comitésels feen als

presoners semblants observacions, seguint, però.
En arribar a Suecai enfilar el camí del Perelló qui porta a València pelSaler, l'Enric es

demudà:

—Ni al més gran enemicli desitge que passe l'angústia d'aquella hora fins arribar a

València.

Al Govern Civil va aclarir que la detenció obedia a sospites pel telegrametai, desfeta

l'errada, el soltaren.
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pare, quan siga major ne mataré cent.x

El fill és joveneti la seua expressió demostra els odis que van sembranta l'ànima popula

odis infecundesi criminals.

— q —

Vas pelcarreri a voltes te trobes ab un milicià que't mira d'una manera inquisitori

capaç de conturbar el més seré dels qui no som del FP.

Des dexic tinc el costum, que potésser un mal costum, de sostindre les mirades, d'un a i
manera serenai amable, finsferllevarla vista al més bragat, sense petulància.És costum.l.—

ara continue igual.

Ne a

I perçò note quehi ha qui mira de manerainsistenti inquisitorial. I emporugueix es

persones temorenques.

DE

—h—
matí a les nou i mitja. Els familiars no han pogutparlar abells.

rea

En arribar a casa me diu ma muller que-ls xics de Massarrojoshan estatafusellats aqui est
j

Arribaren en la Presó Modeli nolls els deixaren veure, esperanta la porta horesa gu
nioses.
Perfi, va eixir un autobús ables cortines tirades. Aquí anaven els set sentenciats i entre
ells els xicons. Tots romanien asseguts segurament. Carme,la dida, caigué sobre el banc.

a
de pedra.
si
De sobte,perla portella trassera se va veure u dret, qui fea mans de despedida agitant—
els braçosi cridant-los com si-ls enviara la vida:
di

—jAdiósl jAdiósi

La

Era José.

L

Els demés condemnats, ni es moguerer,pelvist.
za
Els digueren que-s portaven a Paternai totses dirigiren cap aquí. En arribar,la justícia el
en l
popular estava complida i no-lsels deixaren veure.Els digueren que-s portavenal dipòsit

de València i aquí sencaminaren.

i

dt

Un fill del Carriço, de Massarrojos,quiestà servinti fea guàrdia al polvorí, en veureals XS—
anà a telefonejar a les famílies dels xics comdemnats, persi no ho sabien. Eren amiguets P

la seua impressió en veure'ls fon terrible.

Di
— Il —

un

(Francesc) Ruvira ha sabut que un professorde la Normalde Terolse'n ha vengutfogit,
i, sense dubte per a congraciar-se, ha contat horrors dels antimarxistes i u d'ells que al

president de la FETE de Terol, l'han afussellat,fent-li cavar primerla fossa, però, desgracia-

dament,per al difamador, s'ha rebut una postaldel dit presidentde la FETEen la què diu.
està pres pels militars antirevolucionaris, els quals el destinen com a altres a la construcció:

detrinxeres.
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'
na.

I

Se'n anem de passeig: ens cal desentabuixar-nosel cap.
En tornar, ens diuen que han fet pregó diguentquedins 24 hores presentenal quarter
de la casa Abadia els objectesreligiosos que tinguen a les cases, car, passat eixe temps,
registraran.

Tots van de cap cercant estampetes, imatgesi pintures, devocionaris i demés objec-

tes.

Víctor (Buesolté una pinturaa l'oli de sent Bru, derelatiu mèrit, jo li dic que l'amague,
mes, per fi, es decideix en portar-ho:està el Moixúi li diu que no el cremen, que allò té
valor artístic.
—l'art està per baix de lo que representai hi ha que cremar tot això —diu el Moixú.
ml
Ha tornat al poble un aviador, el Masseret, qui, en cridar la seua quinta, anà a incorporar-se al camp d'aviació del Prat de Llobregati ha dit que se'n torna perquè no hi han
aparells:
—Chel Puix no diuen que hi ha tanta aviació2 —li pregunta la meua sogra.

—Què) Nohi ha resi
—Puix,i ací, a Manises2
—Res, dona, resi Tres aparatos trencats.

—l uns aparatos que passaren per ací2
—Vinguerena aprovisionar-se de gasolina.

—le—
Era ja de nit fosc i ha vengut un aut preguntant per Casa el Josep Doménech, l'afusellat.

Al poble s'ha causat cert moviment d'espectació. Uns dien que eren un comandant i un

milicià: altres, que un particular.
Havem aclarit que semblaera el defensor, qui venia a portar-los als pares alguns objectes
del xic i donar-los el pésam.

ea
Doménec (Gómez) diu que han sabut per un deportiste que coneix l'alamany i ha ogut
és
el discurs de Goebels a la concentració feixista de Nuremberg, que la guerra d'Espanya no
civil, sinó internacional entre.feixismei el marxisme, que és guerra d'extermini d'u dels dos
i que Alemanya esta disposada a defensarelfeixisme espanyol abtotsels seuseixèrcits.

Alamanya reclamales seuescolònies per boca delseu fúhrer, Hitler.
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Dimenge, 13 de setembre de 1936
— a —

Els diaris parlen d'una sublevació antifeixista a Itàlia. Continuen parlant de la de
Portugal

i diuen que-ls rebels bombardejaren Lisboa. L'embaixador de Portugal heu desmenteix.

Tambéparlen d'una epidèmia de tifus que fa estralls a Oviedo on no hi han —diuen—

metges ni medecines.

Està vist ques antifeixistes volen véncera l'enemic en força d'epidèmies i revolucions.
No diuen res de Sent Sebastià, Granada ni Osca.

Terol tornaa estara la vista. De quan en quan van variantles places a atacar i deixen en
pau altres. Han deixat Osca i van a Terol.

— b—
Joan Senent, el meu cunyat, té una colecció de pintures, algunes religioses i
bastants
d'algun mèrit artístic.
dol.

El meu nebotJoanet,fill d'ell, ve a consultar-me quèfarài sis portarà obedint el
bàn-

Li dic que visite el Manyoi li consulte el cas, fent-li present que hi ha una disposició

del Comité de Cultura manantrecullir totes les obres d'art procedentdeles esglési
es que
tinguen els particulars per a organisar museus, no per a cremar-les,i que en
casd'insistir

en que'ls portaren, quefóra sotsla garantia de que no.ls cremarien. En últim resultat, era

preferible regalar-les al Museu Municipal ans que-s cremaren.

El Manyo hadit queell es respectuósabtotesles ideesi que està fart ab certs individus.
— Ec i

Les famílies dels afusellats anaren al dipòsit de València i encara no havien
arribatels

Cadavres. Arribà un camió que:n portava mésdetrenta, i els xics anaven baix de tot.
José estava abelulls auberts i tenia la descàrrega darrerel'orella dreta. Els altres
XiCS

tenien els ulls closos. Uns milicians que estaven aquí i qui venien en el camió
dien a uns

altres, senyalantels xics:

—Èstos encara han tengut ganesde cridar dViva Cristo Reyo.
—Han mort martres —diu la gent.
Moriralcrit de eVixca l'Anarquiar, o eLenina, o eMarxo, o eCrist
o Reyo, és d'una índole

pareguda en quantal grau d'entusiasmei fe en la causa:cal pensar,però,si el darrerés inspirat per l'amori els primers perl'odi o si unsi altres podenésser expressió de
sentiment,

Oposats segons els casos.

Lo cert és quevint segles de predicar l'amori la caritat entre'ls hòmens no han estat

bastants a sembrar la convivència humana: els hòmens retornenals tempsantics
on l'odi a
l'estrangerpresidia en la guerra, i ja no es respecten els presoners ni les gents
neutrals i la
insídia i la calúmnia han substituit la caritat.
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ses fats
Al poble corren una de boles que tenen atemorisada la gent. Aquests del FP, que no

són capaços de matar un mosquit açí, quant menys cara Cara, es veu que volen sembrar el

terror a força de falsedats.
Ha circulat la notícia que els del FP, en saber la caiguda de Madrit, volen tocar la Marxa
Real per a quès afins i simpatisants ab els militars, creguts queja ésl'hora deltriomf, ixquen
de llurs cases i poder apresar-los i matar-los.
Un altra és que, com aquest poble té fama defeixiste,la FAI vol vindrei pegar-li foc pels
quatre costats. Els més moderats han dit que han de vindre a tancar-ne 40, 50, 100, cadascú

posa la cifra que li sembla.
Les famílies dels qui hi romanen presosestan que nolls toca la camisa damunt,i entre
la impressió del'afusellament, la confusió del bàndoli les boles, la gentestà intranquilla i
molesta.

I com, peraltra part, es parla de si van a bombardejar València, i com a (Francesc) Ru-

vira li han dit que a Barcelona matentots els qui saben que sóncatòlics, diu entre broma
i veres:

—Estó visto que no se puedevivir en ninguna parte. Si quedamos aquí nos mata la FAI,
si vamos a Valencia nos bombardean,i si nos vamosa Barcelona también nos matan por
católicos. No nos queda més recurso que elsuicidio.
Ma mulleri les meuesfilles tornen a estar preocupades,i jo també pensant novament
si convindrà quedar-noso anarunsdiesa València.
— e —

Doménec (Gómez) ens diu que esta vesprada hacirculat per València la notícia de la
presa de San Sebastian perles tropesantifeixistes.
Dilluns, 14 de setembre de 1936
— aq —

Masogra va estarahir a València i ha contat a ma muller que el Roig mon cunyat (Joan
SenentIbàfiezl— té un terror pànic inexplicable.Està fent gestions pera anar-se'n a l'Argentina ell, sa mulleri el fill, cedint el despaig als dependents.
La muller, Maria Anaya Aranda,és argentina: ell es va casarab ella i quan a laguerra
europea,fogint, se'n va vindrei ací s'establí.
Està assustadíssima, ma sogra, perquèel seu nebot Pepico, queestàalfront del despaig,
li ha dit que.ls de Massarrojos queestan presos, no-n tornarà nengú,i que van a vindre per
cinquanta més.
cales
En anara València, com tinc un poc de temps queltren encara no ha passat cap a Moncà,
entre en casa de RamonPayà llbàniez), el metge, cosí de ma muller, per saludar-lo.
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D'aquíestant, entra a poc Guerra, pare del Jaume Pasqual, afusellat, i en veure'm es desfà

en un mardellàgrimes,inconsolable.

Se'n va a l'horta per veuresi es distrau. Està desesperat.
—Tinc por d'anara l'horta.

Damuntde la dolor de la pèrdua tràgica d'un fill treballadori bo, l'amenaça contínua

de la presói l'assassinat. En aquests casos es veu quan regranésla resistència humana.A
distància de tempso d'espai, hom no pot creure que aquests moments de cruelpersecució,
de tensió contínua, puguenésseraltra cosa que-l somni macabre d'un novelliste sàdic.
Son pare no sabia res.Perla nit, en anar-se'n,li va recomanar que tornara prompte:
—Nofa temps d'anar per ahítart.
l aquell matinet, quan tornaren,els detingueren en devallar a la estació de Massarrojos:
—Anavenal quartelvàries nits —me diu Ramon.
—No,fon assoles aquella —retruca el Guerra.
—l fon la mateixa nit de la sublevació: —li pregunte,i ell me contesta quesí.
Misteril El pare no deu saber-ho bé. Com,si estaven al quarter, poguereneixir-se'n i no
foren detinguts:I si se'n ixqueren abansdel'atac del poble, no prengueren part en la su-

blevació, 0 és que, certament, com declararen, no erenal de Cavalleria, ans al d'Infanteria.
A les penyesdelscafési entre'ls advocats ha causat impressió l'afusellament delsxics. És

un assassinatl, diuen, car, com un tribunalcivil pot enjuiciar pel Codi Militar: Com,si no hi

han proves de queestiguerenal quarteri el testimoni de major càrrec no.s reconeix,se'lís)
declara culpablesdel delicte de sublevaciói se'ls condemna norresmenys quea la darrera
pena2 Han mort martresi

Guerreta té menys fonaments que puga tindre jo, per a sabrela veritat.
— ( —

Al tren trobea la tia Carolina (Ibàniez Alonso). Me diu quetal volta puguen traureal seu

gendre Agostí(Pérez de Luciali ja estan pensant on van a amagar-lo. Al Dídac (Sevilla),altre

gendre,van cercant-lo els milicians com a desesperats. Han detingut un germà seu. Benet

Merino, el marit, està a Barcelona on ha anat ab uns milicians a fer encàrrec de teles.

Ahir, diu queseli presentaren a la botiga un empleat d'un banc preguntant-li com és
que no havia ingressat res al comptecorrent la setmana passada:
—Com ham d'ingressar —digué ma tia—,si no compra nengú i els qui compren vénen
ab vales2

La va amenaçar en que vindrien caravinersa la botigai li farien un desoriregistrant:

—Quan vinga Benito ja anirà a explicar-ho —li va dir perfinal.
qu Ed ne
Altaller, (Carlos) Gargallo me diu quela presa de Sent Sebastià es dóna com a una cosa

feta, que va entrar primeramentun capità alfront d'una patrulla de requetés.Els carrers
estaven deserts, però, en veureles tropes, començaren eixir per totes parts.
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Els marxistes, en anar-se'n, diu que saquejaren casesi especialmentjoieriesi semportaren

més de cent senyoretes com a reens.

Mediu, com a una cosa còmica, queal pati de la casa on viu, al carrer de Sorní, els porters

pararen taula i feren una xala ab altres amics milicians. La democràcia manaaixò.

Ha ogut contar que anaren,fa dies, per un magistrati se l'emportaren. En anar-se'n,els
va dir:
—Ustedes mellevan a matar, pero les advierto que moriremostodos.

Efectivament, en eixir de València i aproximar-se a una trinxera ab milicians, va cridar:

—iViva elfasciol

l els de la trinxera, creguent que era un autfacciós,els feren rojos a tots.
— e —

VicentEsteve (López), de Paterna, me diu que continuenafusellantal terrer: l'altre dia,

56: hui, en vindre-se'n,li han dit que ja-n portaven trenta dos.

A Paterna, diu que tenen un xicon de Moncada,quiera aquí carnicer, d'uns 17 anys, al

la
qui tancaren als Salesians en companyia dels Metxa, parei fill, i ab ells se l'emportaren a

torre d'Espioca, on els intentaren assassinar i assassinaren al Metxa pare.
Ell diu questirà dins d'una séquia, ferit en un dit del peu,i els altres, creguent que l'havien
mort com als demés, se'n anaren. Aquestxicons'alçà i, banyati ferit com estava, emprengué
el retorn a València, fogint de poblati de gent, fins arribar en Manises (ens digueren que
l'havien matat a Catarroja), per on va passarelriu.
Les milícies de Paternael detinguereni el cercaren a l'hospital, on és ara ajudanti no sen
vol anar. Diu que és molt simpàtic i s'ha fet molt de voldre del Comité, que:l vol defendre.El

xicon diu que no voltornara sa casa, perquè no s'han preocupatdell. Menut esglai tindrani
Probablement no voldrà tornar per por de que se'l facen,ara, de veres.

LE
(Felip) Borja me diu queel dissabte perla nit estava de guàrdia milicià al seu poble,
Benimaclet, pel camí de Trànsits, quan serien les nou, varen fer detindre un aut que-s donà
la contrasenyai el deixaren passar: però que, apenes havia caminat uns cent metres, parà,
devallà un i sentiren trets,al propri temps quel'aut va arrear, desapareguent.
Corregueren cap al lloc del sossoit, trobant-se un cadavre d'home que representaria

uns 35 anys molt ben vestit i com si anara de passeig. Portava en un dit un anell de sagell

que dia eCarmemo, un rellonge d'or molt preciósi entre la documentació aparegué el nom
4C. de Castrov i un nomenament de magistrat del 2 d'agost.
Avisaren al Govern Civil, on portaren els documentsi objectes. Avisaren la mulleri
aquesta va dir que se'n havia eixit de casa en companyia d'uns que vingueren a cercar-lo
diguent que anava a pegar un passeig,serienlesset.

Del Govern Civil estant, un policia, en saber de quèi de quies tractava, dia a uns al-

tres:

—Yalo veis: los fascistas trabajan.
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LE

—Devien portar-lo enganyat —me diu Borja—, perquè no va dir res quan el detingueren.
I
ie

Diu que aquesta mateixa nit se'n feren un altre prop d'allí, que ell no va voler anara
ec
veure.
Les patrulles de milicians van sempre comanadesper u del Comitéabtota la documentació en regla, controlada pel Comité Eixecutiu de València. Els demés milicians també porten
la llur documentació, però rònegament controlada pel Comité del poble.
Quan passen auts coneguts, o quant menys ab la documentació en regla i que donen

béel sant senya,si porten algun futur fiambre, els de davanteslimiten a fer senya abeldit

gros de la mà dreta o esquerra cap a darrerei dir:
—jUnol

l els vigilants ja saben que va unavíctima propiciatòria —propiciatòria per a la redenció
del proletariatl— i el deixen passar estoicament.
(Felip) Borja me conta que anaren unsa l'alqueria de la Puríssima i trobaren a l'ama
assoles.Li registraren la casai li trobaren unes 1.000 i tal pessetes. Digueren que venien de

les MAOC (Milícies Antifeixistes Obreres Comunistes) i que volien 2.000 pessetes.
—Mire, no ne tinc més —digué la dona—, però no se hu emporten, perquè són per

a pagar l'arrendamentde les terres. Emporten-se'n criadilles, melonsi lo que tinc, però
deixen-me els diners.
—Ara no es paga a nengú.

I se'n anaren.En tornarelsfills, sa mare els heu contà i anaren al Comité de Benimaclet
i aquests els acompanyaren als Salesians, on preguntaren si havien enviat a l'alqueria. Digueren que no i convidaren a la dona a que examinaraa totsels qui hi havien persi eren
els qui havien anat. No hieren.

Pocs dies després, al mercat de Benimacletestant, l'ama de l'alqueria va veure u dels
atracadorsi li hu diguéal fill, qui al seu torn el denuncià al Comité el tornà pres, denunciant
els companysde treball, qui encara portaven part de la quantitat robada.
l els feren pegarun passejet del què no tornaren.
— g —

(Rafael) Planells me diu que perla entrada delSaler, el Comité s'ha incautat de la batedora
de Sapatosi de la del Capità, i les porta per son compte. Me diu que-n la de Sapatosporta
els comptes un don Alfonso qui portavala fonda del Saleri Las Termas, i que ha quedat
arruinat per complet.

Era cuineri pels seus esforços havia fet un capitalet que tenia invertit en queviuresi

begudes, preparat per a la campanya d'estiu,tot lo qual ha estat incautati consumit per
comitési milícies deixant-lo al carrer i endeutat en mésde trenta mil pessetes.
Perllàstima l'han emprat a la batedora.
Me diu que ha estat a Cullera, on li han contat desoris. Li han dit que passen de quarantaels assassinats. També diu que causa compasió veure els horts de taronges en plena
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producció, que arranquen per ordre del Comité per a convertir-los en

queés lo quefa falta. No veus més que soquesa vora de camí.

hortes, perquè diuen

Me confesa que té por:
—Quan s'acabarà açò
Ell atribueix la culpa als militars.

—Quèels fea falta ad eixos homes2 Ara que començavena estar un poc béels treba-

lladors...

res

oraa

de Linares, qui té una bated
LJosep) Viguer me digué quela senyora de Martínez
cte al marit.

Llaurí, va dir-li si li podria proporcionar un salvocondu

Jo li sugerix
obtindre'l d'una organisació obrera.canvi
Viguerli fea presentlo difícil queseria
ara ací a
deLlaurí i, una volta obtingut, quel

la idea de quel demanara al Comité
València on he anat jo.

Però Viguer me diu que, en dir-li la proposiciótranscrita, li va respondre:

—iDe los de Llaurí no quiero nadal

no romanga
Se li podria haure respostsi nila vida volia. A fe queles rendessí queles vol,

sense les rendesi sense la vida.

ors.
Aquestestúpid orgull ha portat a pagar-hojusts per pecad

que
Ésla inconsciència d'aquesta gent que viu com la lluna dedistantdelsfetsreals

estem vivint.

—j—

La situació econòmicadeltaller és cada volta menysafalagadorai sostenible. S'ha lograt

,
que:ns vagen entregantalguns diners pera atendre el semanari, per mitjà d'un tal Guillem

del Banc de València: però açò augmentala nostra responsabilitat, car hem de donar comp-

tes un dia i no podem anar gastant sense mesura ni terme.

Consultem mon germài jo.Ell és el qui porta el pes de les negociacionsi del negoci

des deque va açò.

Tancada la frontera portuguesa, que era el nostre principal mercat —que equilibrava la

demésfaenaa llargs plaços, que es veem obligats a admetre, per poder sostindre el per-

ne,
sonal—,nosaltres no podem continuar treballant a plena producció: és necessari reduirdisminuir la producciói les despesesa la fi d'aguantar el més temps possible, i açò no heu

podrem fer sense un control del personal, perquè nons ho consentirien.
I decidir anaral control.

No sé qui m'ha dit que ha parlat ab un pastor de bestiar, qui venia de les parts d'Aragó,
qui ha contat que perla part facciosa per on ha passat,tot està normali com si tal cosa. Al
mateix Terol diu que el comerç està tot obert.

Nol'han fet parlar. Quan ha començat de rebre nosa i molèsties ha estat en arribar a la

part del FP: el prengueren perespiai el feren parlar.
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ies
He entrata l'exesglésia de Sent Bertomeu.Va estar uns dies closa, ara ja està altra voltaa

mercé de tothom. Encara va algú perdins, però ja no hi roman més que tascabassos.

Raerel'altar major (que fon, ja no queda res) he vist la caixa de caudals de l'església.Té
la part de raere tallada a sopleti està, naturalmenti, buidada. L'escala que conduia dalt, a
l'arxiu, està trencada,tal volta, d'intent, per a què no pugen.Si és així, ho han pensat un poc
tard. Conservaran la brutícia, ònegament.

s'a d'e
Vaig a Casa de (Francesc) Soriano persi saben quelcom d'ell. Estaln) son oncle capellài el

nebot malalt. Diu que està a la Presó Model, quarta galeria, i se'l pot veure dijous i dimenges,
de deu a dotze. No sap res més.Diu que estan fent gestions a prop del concejal sindicaliste
Vela, i sembla que no van per mal camí.

A propòsit del Partit Sindicaliste, diu que fon el que s'incautà del Col-legi dels Xiquets

de Sent Vicent, on ell era sacerdot, i queli han dit que no hantocatres de la capella. Açò,

comparat ab la destroça que hanfet ad altres parts altres partits i organismes, admira.
— nm —

He vist auts ab els rètols dLos sin Diosx, eLos sin Patriax, dEls Mascles-Morteroso i altres
molts.
— n—

Víctor (Bueso) me diu quel'arquitecte José M.J Costa i Serrano, germà deldiputat de la
dreta, ha estat perseguit, però va tindre la sort d'ésser avalat per un partit del FP. Me diu si
del valencianiste. Costa i Serrano no ho és, valencianiste.
El Costa té en presons a sa muller, sa sogra, son sogre i una cunyadai altra fogida.

També mediu queha estatal collegi que fon del Corazón de Jesús, l'entrada delcarrer
de Dualde, pel pont de Fusta. Estava dedicata l'ensenyança i conta que,en arribar a les celles
de les monges, s'han quedat assombratsde la senzillesa i encara pobrea que contrastava
ab els departamentsdestinats a les deixebles. Han anat per ordre d'un departamentde la

UGTperalçar un pla i estudiarsi es podria destinara institut. L'edifici ha estat incautat per
IR, que va protestar per la ingerència de la UGT, sense resultat.

En revisar l'edifici, part per curiositat, part per donar-se compte, observaren quetot estava

registrat: biblioteca, museu, mobles.., cercant diners, segurament. Tot està en desordre,res

trencat intencionadament, però.

En anar a medir i prendre notes, pujà u dels companysi els va dir:
—Anem-se'nl Ací no hiha res a fer.

Demanadesexplicacions, resulta que altra secció de la UGT tenia ja acordat destinar
l'edifici a grup escolar.
En anar-se'nels dela IR, disputaven ab uns delSindicat de Llum, qui volien que pagaren
uns rebuts de suministre de fluit, amenaçant-los en prendre represalies.
—Havist vosté2 —li diuen a Víctor—. Després d'estar cuidant del'edifici, volen que
paguem aquests rebuts, i damunt mos despatxen.
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La tragèdia dels republicans burgesos d'esquerra: han fetelllit per a quèelsaltres els
peguen una portài se giten.
— o —

A Moncada han crematl'arxiu notarial de:n Juli Amat2 i em sembla que tambéel
municipal.
Exigeixen perles casesles escriptures deterresi finques per a cremar-les,i s'han incautat
també delesdels forasters.
Els de Massarrojosels han dit que s'incautaran de les que-ls de Moncàtenen al llur

terme.

— P —

Lluís i mafilla Toni volien casar-se peral mes de juny passat,i a causa de la mortdel'àvia
de Lluís, mare de sa mare, heu ajornaren per a setembre. Tenien pensat celebrar les noces

a la capella de la Verge dels Desamparats pelbisbe Lauzurica.$
Vingué, però, aquesta guerrai romangueren indecisos. Cremadesles esglésies, morts o
fogits capellansi frares, quedaren desorientats.

Però la cosa s'allarga i hi ha que decidir quelcom,i sembla queLluís decideix fixar una

data i veure què esfa.

Ma muller ha anat, en previsió, a parlar ab el pare Cebrià de Massarrojos —Cipriano—,

franciscà," qui ara és a Massarrojos, car vol que es casen catòlicament.

Noté ni tan sols ritual, no Sap si el papa ha donatalguna dispensa o ritual especial

per ad aquestescircumstàncies, però, per lo mateix, creu que tot pot suplir-se ab la bona

intenció. Quanelcas arribe un dia, se'n aniran passejant a la muntanya mateixi allí, en un

lloc dissimulat, els casarà: desprésfaran un acta que firmaran dostestimonis i l'amagaran

per a, quan passen aquestescircumstàncies, poderjustificar i canonisarl'acte.

A tal punt havem arribat.
— q —

Enshavem quedatsense ràdio. La de mon cunyatel Roig ha manat que la inutilizaren.
Ha vingutel seufill i no sé quines peceshallevat i portat a València.
— fl —

Lluís diu queja sap per quèli diuen, sempre quel nomenen, traidor,al coronel Aranda,
qui defén a Oviedo.Fins un diari arriba a dir-li zel catorce vecestraidor Aranda2.
262

Juli AmatVillalba. Passada la Guerra Civil, va ser notaria València i també de Nicolau Primitiu fins que

es jubilà.

263 Es tracta de Francisco Javier Lauzurica Torralba (1931-1943), que era bisbe auxiliar de l'arquebisbe
Prudencio Melo,
264 El pare Cipriano Ibànez era de l'Orde Franciscà Menor (OFM)i encara parent de María Antonia Senent
Ibàfiez.
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Diu que en vindrela sublevació, anà al Govern Civil a dir que la guarnició estavade part
del Governi que seria convenient que inmediatamentes formara una columnavoluntària
que anara a Madrit a defendre la capital.

Així es féu: es reuní la dita columna de 5.000 hòmens, que envià desarmada diguent
que pel camíels donarien armes, que les de Oviedo es necessitaven pera la seua defensa
i, en anar-se'n, es va sublevar.
La citada columna diu que va ésser destroçadai lo ques va salvar d'ella fon lo que va

arribar a Madrit.

Hi han encara altres versions. La veritat no es sabrà fins després.
— Ç —

En vindre Doménec (Gómez), diu que ha ogut que l'aviació de Mallorca havia bom-

bardejat Eivissa, salvant-se pocs dels milicians, que hi ha al port de Barcelonavint-i-cinc

vaixells de guerra i que el Govern de Madrit s'està preparantpera traslladar-se a Alacant

i queles reserves del Banc d'Espanya a Madrit van a traslladar-se al de València, ço quem
sembla incongruent.
També ha dit que a la plaça d'Emili Castelar ha vist cinc falles on cremaven manuscrits
i llibres. Ell suposa si seran registres de la proprietati protocols.
—t—

En gitar-nos, me diu ma muller que té que contar-me una cosa emocionant, però que

no vol dir-me-la fins demà per a què dorga. Però com jo sé que, si no me la conta, qui no

va a dormir ésella, insisteixc.
Masogra,el dia de l'afusellament, per la vesprada, no pogué aguantar-se de furonejari

comprà unesflorsi se'n va anar al dipòsit del cementeri de València per adornar el cadavre

de José.
l així ho féu. En arribar aquí li va posar un mocadoret blanc pertapar-li la ferida, i quan
estava adornantl'ataút ab flors se li va acostar un homei a cau d'orella va dir-li:

—Senyora,això que vosté esta fent podria portar-li un disgust.
Però com a certa edat els vells pareix que es tornen monyicotsi vixquen a un món
egocèntric, va seguir sensefer-li cas, però a poca estona, una dona deles qui curen de la

nedea, en veure-la ocupada en la piadosa tasca,li va cridar:

—Quèestà vosté fent ahí2 Ja potllevar això enseguidalAra aniré a cridar els milicianst
I se n'anà. Ma sogra, esglaiada, tremolosa, sense sabre quèfer, fuigguédel dipòsit i sen

anà vagant pel cementeri, amagant-se pels panteons, esperant que esfera fosc, notant que

li agafaven torbes(té 76 anys) fins que, a poquetanit i esquivant genti mirades, se'n va eixir

del cementeri com ànima quefuig del diable.
Hi havien xixanta-un cadavres. Se'n havien condemnatset, pel Tribunal Popular. Qui

ordenà que mataren els altres2 Hi havien també dos donesi bastants hòmens de brusa,
com si forenllauradors.
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Dimarts, 15 de setembre de 1936
— a —

Cornèlia està desesperada. Sa germanaPilar (Ibàiez Lunal, maridada ab un llanterner
de Moncadai establits a Tavernes Blanques, va vindre fa dies aterrorisada d'aquí perles
cosesvistes, i està mig folla. Per altra banda, Dominguet tambéestà trastornati li diu que
vol anar-se'n per ahí de passeig vestit de capellà, que no potviure closa casa i que a un
mas qualsevulla estarà hostajat.
—En quin mas2 —li diu sa germana—.Altres que podien millor que tu no han pogut

estar i els han mort.

Per a acabar-ho d'arranjar, Filiberto li ha dit a Cornèlia que Dominguetno té permís ni
pera eixir al bancalet dela porta.

I per a darreries, elfill de la Gonçala, milicià, va diguentper ahí que van a vindre per més
de 200 per a emportar-se'ls.
Buidaran el poblel

La questió és divertir-se sembrantelterror entre les persones dèbils i temorenques,

especialment dones,anciansi xiquets.

—b—
Visite mon cunyat Pepe Senent a sa casa. El trobe molt content.
—Ja sé qui me fea mal. No és qui jo-m creia. Jo sóc u dels que me quede. Ja vorem com

hu arreglem quan vinguenels atres.

Resulta que han nomenatpeldistricte d'Albaida un cap pera la inspecció o, millordit,

investigació social de l'ensenyança,i aquest va perels pobles demanant queixessobre el
personal docent.
Els pobles aprofiten l'ocasió per remouretotsels ressentimentsi a Ràfol de Salem el
denunciaren ad ell -mon cunyat- per haure apoiat una mestra contral'opinió d'uns comunistes de laJunta Local de Primera Ensenyança qui, per tractar-se d'una mestra de tendència
dretista,li armaren una insídia calumniosa pera fer-lasaltar.

Moncunyatféu expedient pel qual es demostrava que noeraveritat, però logrà trobar

un motiu peraltra banda a fi de demanar una sanció que no haguera estat grossa i que
deixara liquidada la questió. Però aquest expedient,elevata la superioritat, no ha estatresolt
i acusenl'inspectord'haure'l fet desaparéixer.Ell té proves de noéssercert.

Els detalls de la questió demostrenel sectarisme de la gent marxista, ÇO que ja no es-

tranya nengú.

Fa pocsanys, quan ad algú seli dia, en emetre un opinió, que era un sectari, sofenia. Hui,

aquesta gent, especialment els comunistes, es congracien d'ésser-ho, enosotros, los secta-

rios..x és expressió que havíem ogut quantesvoltes en voldre exposar un opinió justa que

estava en contraposició ablesllurs tesis. Abans, tothom volia ésserjust, ara es vanaglorien
de la justícia sectària, és a dir, de la injustícia.
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a

En eixir, plou a cànters. Vaig a agafarel tranviai tinc que guarir-me a Un pati, On lligc els
diaris. A les onze, en vista que no para, en disminuir un poc me'n vaig a casa Danyant-me.
Quin diluvil Els qui estiguenals fronts no deuen estar divertint-se, precisament.

Els diaris parlen del setge del'Alcàcer de Toledo i diuen quelcosdiplomàtic, per medidel

degà delcos, embaixadorde Xile, i per altaveus, es va posaren contacte ab els asSatjats per
a tractar de que deixareneixir de l'Alcàcera les donesi xiquets, per a què no Sofriren més.
Els de l'Alcàcer respongueren que si el Govern de Xile volia quelcom, que es dirigira al

llur govern de Burgos.

l el setge continuà.

Pareix ésser que quanlesforces militars rebel-lades, veent-se perdudes, pensaren cloures

a l'Alcàcer,s'aprovisionaren i prengueren com a rehenes un nombrede donesi xiquets.

Despréss'ha sabut que moltes famílies dels assatjats romanguerenenforai vàries yoltes
els diaris han anunciat que aquestes famílies romanien sense novetat, i hom està temptat
de creure quels rehenes responendelesllurs famílies en vista dels antics procediments de
persuasió que ara es posen de moda novament.
Hi haurà querefer el dret de gents:
Article 15: roman suprimida la pena de mort en absolutperals adictes.

Article 2": per als adversaris, la de mort serà la rònega pena, per a esquivar discusions
ni paper.
Article 3": a la fi de fomentarl'art del botxí, s'admeten refinaments.
Continueneixint diplomàtics capa l'estranger. Es destituiren a tots i és de supondre

ques destituits quidaran un poc de romandre enfora d'Espanya,i per contra van nomenant
diplomàtics nous que resulten ésser, com és natural, adictesi no sols això, sinó complicats

i possibles culpables en triomfarels altres.

Per a embaixador de París fon nomenat Albornoz(Alvaro de Albornoz y Limiana) i ara
(Luis) Araquistéin.
Ve la notícia de haure's tingut que suspendre un juí per donarlloc a un sumaríssim con-

tra tres del fronti on circula el rumorde estar pres el general Riquelme pertraidor: pensa
hom si serà perell.

Fragua Social porta una fotografia d'un incendidellibres a la plaça d'Emili Castelar i un

article referint-se ad ell, per on es dedueix que lo cremat han estat els processos quehi

havien a l'Audiènciai fitxer de la policia.

Així, els criminals poden romandre tranquils.
També portenla notícia quel cap de les milícies de Villena ha estat detingut, per espia.

És alamany.

Hi ha una por cervala l'espionatge, quem sembla exagerada.
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— d—
Vicent, germàdeVíctor (Bueso), li ha dit ad aquest que d'Eivissa n'han vingutnouferits
en una barca i que allà n'han quedat molts. Que-l bombardeig fonterrible.

Tambéli han dit que baixa de Terol cap a Castelló una columna antimarxista al coman-

dament de José) Millàn Astray i quelvaixell mexicà de guerral'han tirata pic els rebels.
— e ——

Visite mon cunyatel Roig. M'han dit que està covardit i, efectivament,el trobe aplanat.
Van a incautar-se de eLa Botiguetar —quediuell al seu despaig- l'han denunciat per haure
tret diners del banc sensejustificar. No comprenc.
Tracte de dissuadir-lo del projectat viatge a l'Argentina i animar-lo.Ell no té motiusper
a tanta por. Ell tem —diu— a la competència, que és una genteta de palai foguejà
sn
Altaller me diu (Vicent) Esteve quea Paterna hi han 200 presoners entre regulars, legionaris, feixistes i requetés, que vana afusellar.
És una guerra inhumana, sense quarter, siés veritat.
— g —

En pujaral tren a Marjalenes metrobe ab Víctor (Buesol, quiva parlant ab un, al paréixer,
milicià.
Després me diu que aquestinterlocutor ha estat a Madrit conduint una caravana de
camions ab aprovisionaments. Fins Madrit tot va anar bé, però en dirigir-se cap al front de

Toledo esperaren la nit i caminaren ab els fars apagatsi, ab tot i això, apenes passats uns

quilòmetres, començaren detirar-los bombesdels aeroplansi tingueren que abandonar
els camionsi ficar-se cap a la muntanya. Dels cinquanta que anaren —diu que dia—, almenys
quaranta cinc sembrutaren damunt.
Dia que per Madrit en maten de 200 a 250totsels dies, a retaguàrdia, i que ací a València
tendeix a augmentar la mortaldati que ara els pega perles dones.
ah
Després de dinar, a Massarrojos, arriba a visitar-meBlai Pastor, oficial del Centre de Cultura
Valenciana. Me notifica que s'incautà del Centre, Esquerra Valenciana, que fon cosa convengudaper a què altres organismes extremistes no feren el porc, que se nomenàpresident an
Vicent Marco Miranda:secretari, en Salvador Carreres(qui ja era), i encara (Rafael) Gayano
Lluch: Lluís Guarner, el poeta: (Francesc) Almela Vivesi (Joan) Beneyto Pérez, però que es

cregué prudenteliminar ad aquest.
Mediu que havien pensat nomenar-me a mi vocal, si acceptava. Li dic que tot quansiga
en pro dela cultura valenciana tindrà ab mi un paladísi és al meu encalç.
265 —eDe pala i foguejats, o simplement cde palao, és una expressió que ve d'una casta de bous braus
portuguesos dela ramaderia de Palha (forma portuguesa pera palla).
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ds

Doménec (Gómez) diu que huiha eixit una columna de milicians cap alfront deTerol,
composada de dos mil hòmens.
:
ds
Per contra,els diaris diuen quealdit frontllicencien milicians persis dies per a què

descansen.

g:

Dimecres, 16 de setembre de 1936
— q—

Tronai diluvia. Tenim que alçar-nos perquè pareix que l'aigúera delpati no recull prou
aigua.

La gentva cap al tren ab els saquets del menjar a la mà. Alguns vanaltreball: altres,

que coneix bé la meua muller, diu que van a les presonsa portar el menjarals llurs parents
presos. Passa elfill de Sento, el de la Rulla, qui va a dur-li el saquet del menjar a son pare
vellot. Tots pobretons.

l els núvols, per cataractes, no poden vessar mésllàgrimes.

mb
Qui ordenarà assassinarels presos2 jEls mateixos que són capaços detraure'ls dellurs

Casesi passejar-los cap l'altra vida2
Podran dormir tranquilles aquestes persones: Matarper plaer, matar per matarés crimen
contra la societati contra natura. Cal, perquè un home normal assessine o mane assessinar,
quetinga un concepte justicier que li permeta acallar la seua consciència. Aquest concepte

podrà ésser absurde,errat, però és necessari: sense ell, a menys d'una ment malaltisa, no es

pot matar sense remordiment.

— (—

A Massarrojoshi havia un centre tradicionaliste, on estavenaixí mateix les dretes: després,

aquestes fundaren un centro separat de DRV. Hi havia també un centre musical ab la seua

música,i altra música al Tradicionaliste. També hi havia un patronat per a xiquets fundat

perel retor actual o darreri, finalment, un casí blasquiste, disident del centre musical que,
en formar-se el FP es féu d'IR.

Anysenrere no hi havia més quel casí tradicionaliste. Ab la seua música, però, per ques-

tions d'aquesta, hi hagué unaescisió i es creà una música abel seu centre on es guariren
tots els qui no erencarlistesi sí casiners.
En esdevindre la República, els tradicionalistes fes) disolgueren, per a què no-ls feren
tocar l'Himne de Riego,i poc despréses produíl'escisió dels elements de la DRV.

Els republicansintentaren convertir el centre musical en republicà blasquiste i lograren
enlairar bandera, però en junta general s'acordà expulsar-losi llavors el Manyo,ab la seua
banderai elretrat de Blasco Ibànyez, fundà un centre que despréses declarà d'IR i On s'acolliren tots els elements d'esquerra del poble.

En esdevindre la guerra, es formà un Comité detots els del poble per a guardarl'ordre

i tots, dretesi esquerres, feen guàrdies de nit, però després vingueren ordres de València

de que:s desarmara a les dretes. Aquestes entregaren les armes i romangueren closesa

llurs cases.

El Comité d'IR s'incautà del centre tradicionaliste, de DRV, del patronati de la casa-abadia
de la què féu quartell: però això no satisfea proui a les anaesi vingudesdeBlai, el de la
Capellana, del Manyo i del Moixú, per ordres seguramentdeValènciai especialment des de
l'adveniment del Govern Largo Caballero, es pensà quel Comité es constituira com elFP.

El patronatja s'havia cedit al sindicat de llauradors que s'havia format (crec que de la
UGT), el centre de la DRV es convertí en Ateneo Obrero de la CNT-FAIi el Círcul Tradicionaliste, on el Moixú va un dia dipositar una bomba que causà desperfectes, es convertí en
comuniste.

Hui m'han dit que s'ha format nou Comité ab dos de cada u d'aquests casinsi dosdel
d'IR.
Vet ací com d'un centre carliste poden anar brotantrefillols que acaben perésser anar
quistes i comunistes.

des
C. Grima, qui ha estat a Madrit fumigant pertots elsfronts, diu que allò està molt mal
peral Govern, queels militars porten gran ventaja, que s'espera entren prompte en Madrit
i que la gent no marxista espera ansiosa quells deslliuren d'aquestterror.
Algunes ràdios diuen que a Sent Sebastià estan celebrant festesi llumenàries pel goig

de la seuaalliberació. Hi havia molta gent que fea quasi dos mesos que no eixia de casai

estava amagada. Mon oncle,el general d'enginyersIFrancesc) Ibànyeç,si ha lograt eixir-ne,
serà u d'ells.
—— e —

Els diaris apenes donen notícies d'importància de la guerra. Segons ells, (els sublevats)
avancen. Oviedo va a caure d'un moment a altre. Estan bombardejant-la, ço que fa dos mepresoners
sos queestan fenti ja no deu romandreres, i avancen alsaltres fronts. Van agafant

x que
queconten horrorsdelsfeixistes: afusellen a mansalva, es pateix fam i sed i es deduei

rònegamentla oficialitat, i no tots, són adictesals generals traidors.

i confessa —per
Un articuliste d'El Mercantil.., que signa Retintín, parla del front del nord

per
primera volta— quela frontera d'Irun està closa perals leals, que així mateix està closa
era
Galícia, Lleó, Àlava i Burgos, i que la rònega esperança quehi romania als leals del nord
la presa d'Oviedo.
Per a què voldran ja Oviedo, si no els ha d'obrir la porta de Madrit2
n
Aquestessinceritats a mitges no solen ésser frequents. De vegades és que se'ls escape
i una mirada atentales atisba: però la manera de donarles notícies és tan desorientadora
quellig,
que noés estrany queel poble de bonafe, que no sap més que aquestes notícies
d'un
creguent-les tal com li les donen, estiguen convençuts quel Govern va a guanyar
moment adaltre i es pregunten de quan en quan,entre admiratsi plens d'indignació:
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—Però estos militars, què fan que no s'entreguenja2

Una altra causa d'indignació peral poble de bona fe que nollig ni sap més quenotícies
i bazòfia anarcomarxista, és l'excessiva ambició dels generals que-ls ha portat ad aquesta

guerra, quelcom així com si hagueren anat a la sublevació pera llevar-losels jornalsals
obrersi repartir-se-huells.

Els diaris han publicat aquest dies unallista de pagues i emoluments del traidorAranda,
quefan ascendir a unes 60.000 pessetes, i alguns dels meusobrers, en llegir-ho, me diuen
ab tota ànima:
—Però quèli fea falta ad est home2 Encara no:n té prou2

No obstant,el poble pensai reflexiona sobre la seua situació i va mostrant-se intranquil
i Cada volta sembla estar menysdisposata quesel'enganye:les cartes dels familiarsiamics
i els milicians que vénendelfront,els feixistoides,els qui ouen ràdios facciosesi encara el
truc de les notícies amanyadesdels diaris, el van desenganyant.

dalbide
Del Colegi d'Arquitectes s'incautaren Villapedroso, Roso i Llorens. Després ho pensaren

seguramentmillor i abandonarenel Col-legii fundaren ab els aparelladors, que són una
espècie de mestres d'obres, un sindicat de la construcció agregat a la UGT on admitien els

arquitectesdela llur confiança, però sensedret a vot.

Tenien la pretensió de quetots els sindicats anarena treballarallí, encara que cadascú
persa part. Dia que millor treballava a sa casa, però la questió era fer les coses en comú,
com les abelles.

Deixaren enfora els arquitectes de millor posició o tatxats de dreta com Goerlich,
Mora," Cortina, etca., creguent, segurament,castigar-los o deixar-losfora de la construcció, no comptant ab que sempre en questions socials guanyarà el mésllest, com en tot
lo demés,i el més ossat, així que Goerlich, etca., mamant-se la partida —com vulgarment

es diu-, es dirigiren a la CNT i formaren aquíel sindicat de tècnics de la construcció ques
posarà les peres a quatre.

Tot açò me conta Víctor, qui afig que, tementels Roso,etca. de la UGT, que-ls de la CNT

s'apoderaren del Col-legi, cercaren una excusapera fer-ho ells i l'han trobada en que,si bé

el Col-legi va reconéixerel Govern delFPi féu manifestacions d'adhesió, no ho ha confermat
al de Largo Cavallero, i s'han incautat(del Colegi).
Armonies de la UHP (Unió de Germans Proletaris).
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Javier Goerlich Lleó (València, 1886-1972). Arquitecte major de l'Ajuntament de València des del 1931
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Francisco Mora Berenguer (Sagunt, 1875-Castelló, 1961). Autor d'importants treballsa la ciutat de

268.

José Manuel Cortina Pérez (València, 1865-1950). Arquitecte municipal de València des del 1892 i autor

i dissenyadord'una gran quantitat de reformes urbanístiques dela València del segle xx.

València, com arala façana de l'Ajuntament, del Palau del'Exposició i del mercat de Colom.

designificatives realitzacions com la Casa dels Dragonsdel carrerde Sornio elTeatre Eslava.
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— g —

El nuvi de Toneta ens diu que ha ogut per una ràdio facciosa que Burgosavisava a les
potències estrangeresi a la navegació que aquestanit, a les dotze, romandrien minats els
ports de Santanderi Bilbau.
(Francesc) Ruvira i sa muller han decidit anar-se'n en Barcelona per a veure com està allò
i aclarir d'unala llur situació.
S'ha rebut una carta d'una amiga de Barcelona en la què diu que Ruvira quedarà en la

Normal.

El meu fill Primi me porta una nota de la muller del meu amic Josep Ma Corbín Carbó
diguent que està presa les torres de Quart i demanant un certificat com a queell és per-

sona adicta al règimen.

Com heu he deferjo, això2 Ni com conseguir-ho2
Ell, crec que és de RE (Renovación Espanolal, i mal siga que torne a veureslliure.
a his
Ma muller visita Carme, la dida, mare de l'afusellat Josep Doménech.
En preguntar-li pelsvisitants dela nit del'afusellament,li ha contatel cas. La casa estava

tancada. Tocaren a la porta: eren un comandanti un milicià qui havien preguntatperla

família de les víctimes, anaven acompanyatspel Pilolo i el Moixú.
El comandanthaestat ferit delfronti era el defensor de un capità, tambéafusellat.És

també el quiva avisar la família, a precs de Josés. Diu que aquest ha mort seré com un
valent. Els demésxics (estan) abatuts. El dit capità no parà un moment de donar-los ànims
iexhortar-los.
Es va traure uns anells delsditsi li'ls va donar al comandant pera quèls trametera a sa

muller en fer-se hora.

—Ahora no, que estarà durmiendo.
En anar-se'n, quan ja estaven tots els acompanyantsenfora la casa, aguaità el cap pel
postic i va dir sigilosament:

—iSenyoral Estos chicos se han alegrado mucho dela sentencia.
Ella supon queesreferia al Pilolo i al Moixú.

Dijous, 17 de setembre de 1936
— a —

Mon germà mediu queahir perla vespradava celebrar-seal taller la reunió del personal

pera tractar de la Comissió de Control,i que fon acordat que continuaren els mateixos que

firmarenla solicitud demanant un crèdit, exceptat Viguer, que haestatsustituit per Josep)
Bartualper ésser mésfix al taller que aquell.
Comissió de Control:
no 5: Francesc GómezSerrano, com a titular administratiu, de la UGT.
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no 24: August Carrascosa Milian, pels viatjants, de la UGT.

no 205: Carles Gargallo López, per l'AETIP (Asociación de EmpleadosTécnicos dela

Industria Privada), de la UGT.
no 379: Josep Bartual Izquierdo, pels fusters, de la CNT.

no 564: Tomàs AlepuzLinares, pels torners de ferre, de la UGT.
no 664: Matilde Sempere Barrachina, pels administratius, de la UGT.
no 691: Ludovic Bueso Roig, pels ajustadors, de la CNT.
Cinc de la UGTi dos de la CNT: no obstant, n'hi han molts més de la CNT —fustersi ajustadors— que de la UGT.8
Quèva a fer aquesta Comissió7 Ni ells, ni nosaltres ni nengú heu sabem, ni ens heu

podrien dir. Cada dia s'ha d'ajustar la nostra conductaa les circumstàncies del dia, disposar
sobre la marxa, ço que en termes mariners es diu ccapejar el temporal,

Els N.O. (nombres d'ordre) són els d'ingrésal taller en la data que es va començar el

registre.

Si
Jacint (Pérez Capilla),l'encarregat, diu que, a pesar de ploure, este matí ha aparegutal
femer un milicià mort. Diu que era un espia.

Felip) Borja, qui ha vingut de Benimuslem a causa dela pluja, diu que aquíhi han bastants de segadorsforasters detinguts. A mesura que anaven arribant al poble, el Comité

els ha contractat a raó de 10 pessetesa estall. No sap explicar-se bé: però, estranye ço de

l'estall i ell insisteix en quesí.

(Vicente) Riera, de Burjaçot, me diu que anit semportaren a Tomés, el mestre d'aixa, i al

ll, i els assassinaren al pixaor de Paterna. Diu que noesficava en res de política, però que

era molt avari no seria estrany una venjança.

Este me torna a insistir que els queafusellenal terrer nolls soterren a Paterna per haure
protestatel poble. Encara diu que n'han aparegutquatre: dos de Burjaçot, parei fill (el qui
he dit abans) i dos de Rocafort, un frare i un capellà que estaven amagats fea molts dies

en un soterrani.

— C—

La Columna de Hierro de la CNT-FAIha tornata València llicenciada per a uns dies,al

paréixer, però, en tornar, sembla que ha comésper ahí bastantes proeses.

(Carlos) Gargallo diu que ha ogut a un milicià, qui no tenia massa ganesdedirla veritat,
que a la Presó Model s'intentarentraure els presosi matar-los i que ha hagut gran moviment.

269 De les quaranta nou persones que estaven treballantal taller el 10 de juliol de 1937, tres no estaven
sindicades (Nicolau Primitiu Gómez, el seufill Doménec i Ernest Ibàhez Luna, que estava a Portugala l'inici
del conflicte bèlHic): vint-i-nou estavenafiliats a la UGTi dèsset a la CNT.
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de Sueca, contava
També ahir diu que Batistet Garcia (Alcafiz), montador qui tornavallarlos, i en llevar el

que aquí, en arribar alguns, sempenyaren en traure els presosi afuse

Comité i declarar el comunisme llibertari.
dir.

atres —va
—No faltava més que tiraren una botija per a què començarena tirs unsi

Sembla que es va apaigavar la cosa.
se de—

Popular Antifeixista (GPA):per a vigilar i
Els diaris parlen de la formació d'una Guàrdia

de la GPU russa, el qual nom pareix
investigar la retaguàrdia. Segurament (serà) una imitació

que han volgut imitar"

que aporten noustestiTambéparlen i donen relleu a la revolució portuguesa sense

monis objectius, ans tendenciosos.

Dn dell
Porta unesulleres
Visite la muller de Josep)Vila Cabanes. Té cinco sis xiquets menuts.

veu.
de cristals groixuts i ella sembla que apenes se
Té la cara assombrada i parla un poc com atontada.

a la germana
Sembla que els qui vingueren cercaven ad algú. En entrar, preguntaren
dela casa el coneixia
del marit si coneixia a don Luís Martí, i ella respongué que no. Nengú
ni havia ogut detal.
anaren registrant
Primer recorregueren totala casa cercant al suposat encobert, després

ava religiós, però totes les
i trencant estampes, figures, urnes, quadres.., tot quan sembl

alaixes d'ella se les emportaren.Els han deixat nets.

xia advocats dela

Ad ell li preguntarenpel dit Lluís també, nol coneixia, i també si conei

empleat als Socorros
seua idea i quants, i ell s'excusà diguent que no eixercia, sinó que era
Mutuoscontra Incendios:

—És que, d'una,se'ls emportaríem tots.
I se l'emportaren a les torres de Quart.

que l'han acusat d'encubrir
Han fet gestions aprop d'algunes personesi una els ha dit

s en contra delseu
ad eixe Lluís Martí, que ells no coneixen,i han dit que hi han tres prove

marit. Totes, sense dubte, calumnioses.

les torres (de Quart) i els
Diu que l'altre dia tingueren un esglai: esperaven un assalt a

ir.
feren pujar a totsa lestorresi pararen la visita i es prepararena ressist
presos, que soltaren
Diu que uns milicians anaren a la Presó Model demanant matar els
si ciVivala liberels presos comuns, que molts dels altres fogiren cridant ciMueraelfasciol
s polítics i que-ls
tatl. Diuen que (eren) unstrenta (milicians) i que posaren en fila els preso
Eren coneguts popularment amb el sobrenom de da GuaPA2.
(Direcció Política de l'Estat),la policia
271 GPU erenlessigles de Gosudarstvennoe Politichestoe Upravienie
política de l'antiga Unió Soviètica, que actuà entre 1922 i 1934.
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apuntaren abels fusells per a matar-losi disparaven a l'aire: que-ls capellans que hi havien
els absolgueren com si anaren a morir, i que u, diuen,es tornàfoll.
També ha ogut dir que cremaren ensers i coses d'ús dels presos.

Ella no sap clarament ço que es passà, però pareix ésser queen vista d'aquestsfets a les

torres de Quart, es prenguerenles dessús esmentades precaucions.
pel

En arribar en casa reb el nomenamentde vocal de la nova junta del Centre de Cultura
Valenciana, firmatpel president, en Vicent Marco Miranda, quiho és,a l'ensems,d'EV.

Esperefins les dues dela vesprada a la muller de (Josep Mal Corbín Carbó, quidigué

vindria hui perla resposta.I no ve.
Vaig al Bar Balanzà per pendre qualque cosa pera dinari torne en casa persi han vingut,
i pose en ordre cosesfins les cinci vaig a visitar al meu cunyatJoan Senent.
Està malalt, encara que no crectinga altra malaltia quellterror pànic que s'ha apoderat
d'ell.
Pareix resultar queell, per poder-se proporcionar diners, va presentar una mateixa nòmina del personal a dos bancsdiferents, traguent doble quantia, i ara els seus mateixos
dependentsl'han denunciat al sindicati està assustat.
Se l'incauten ela Botiguetani adell el deixen com a dependent ab 600 pessetes mensuals:
i les ganàncies líquides, destinar-les a les milícies,
L'home anava a continuar el negoci sense posarparet enmig de l'administració burgesa
seuai la socialisada,i li dic que faça un inventari que divideixca les dues actuacions, per
salvarla seua responsabilitat el dia de demà. Procure animar-lo, puix quetot lo que podia
hom resoldre ab diners, en aquestes circumstàncies,li aplana el camí.
— g —

Vaig al Centre de Cultura Valenciana i com que encara és prompte, m'entretinc escrivint.
Prop delesset arriben (Blai) Pastor,l'oficial del Centrei, després, (Rafael) Gayano Lluch.

Rafel Gayano —alt, gras, dentadura desigual i un poc deseixida— és oficiós, servicial fins

la exageració i complit, massa complit de vegades. Sapsituar-se a bonlloc i com li donen
un poc d'ocasió es coloca al primerpla. És treballador, perxò, i no té perea.

Me conta a cau d'orella la seua labora partir de la darrera volta que es veren.Ell tenia
certa enemistat ab Josep Castanyer, el concejal, a causa derivalitat de teatre,rivalitats de
ja molts anys. Va comprendre quelPartit Valencianiste d'Esquerra no l'apoiarai que, per
Castanyer, li farien tot el mal possible. Però pensà enelpartit d'EV i en que era amic de
(Vicent) Gurrea,l'alter ego de Marco Miranda —don Vicent, que diu Gayano-, i bé perquè
anà a cercar-lo (que és lo més probable), o bé perqué Gurreaelva cercar ad ell, vingué
l'aproximació de Gayanoi l'EV.
Gayano mediu que sempreha estat de l'esquerra (jo sempre creguí que era dela dreta),
però que no mai havia volgutfigurar. En vindre la formació de la DRV diu que(Lluís) Lúcia
el vaferafiliat (delpartit) i heu fon perquè creia queeraliberal i valencianista, però que se
va donar de baixa l'any 33 en veure que no hu era.
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ació
Ell diu que pertany a EV des de molt abans detot açò, però que no fea ostent
ara, que les circumstàncies
(doncs, quina por tenia de queltiraren de l'Ajuntament") fins
l'han obligat.
en perill i,
Quanes decidí a actuaren l'EV, lo primer que pensàfon salvarels valencianistes
regines i altres
en vista de lo passat a Proai a Lo Rat Penat(on volien cremar els retrats de les
deldistricte de
coses que-ls semblaven cavernicoles i que ha estat convertit en un casinet
Cfultura) Vialencianal
l'audiència filial del PV d'E), pensà que EV s'incautara del Cfentrol de

a un valencianiste
i heu consultà ab don Vicent, i don Vicent li va dir que allí on hi haguer

empararia.
que salvar O una entitat, que ho diguera,i el partit els

Parlà ab don Salvador(Carreres Zacarés), (quil senterà de lo ques havia

passati els brindà

de la casa i els va posar
la protecció d'Esquerra Valenciana i encara se feren socis, sincautà

una guàrdia,i, poc després, va morir el pare, en Francesc Carreres.
el presidenti així
Tractaren de la incautació del Centrei arreglaren que fóra don Vicent

enti els va repardels demésdessús, i ell va portar els nomenaments, els va firmar donVic

la casa estava incautada i que a
tir: però en anar en casa Loanl Beneyto, es va trobar que

ueren i portaren

Beneyto elcercaren i ad ell, en veure que anava a donar un plec, el deting
al Govern Civil, on va trobar persones que l'abonaren.

don Vicent en fer-li
Llavors va pensar en que havia posat en un compromís al mateix

l'acta de constitució i en nomenarfirmar el nomenament de Beneytoi pensaren en refer
me a mi, si acceptava.

ianal, observaren
Diu que quan anaren a incautar-se defll Centro) de Cfultural Vialenc
tornaren ab la cua entre
que a continuació venien a fer ço mateix els del PV d'E, qui se'n

cames,

—Ara —diu Gayano—, el nomenarem a vosté vicepresident. Don

Vicent està sempre molt

ocupati està malalt. És molt amable, tot un cavaller. Vosté noconeix:

Mai ha parlat en ell2

li falten orientadors.
Un dia ja ens presentarà. Convindria quejo anaraper allí. Al partit
gats. Per contra, l'EV és un
Els del PV d'E heu saben tot, no necessiten a nengú, són quatre
abocat aquí.
partit de masses, de força. Totsels blasquistes s'han

ja no caben
—Estem en moments difícils —continua Gayano—. Hi ha que definir-se,

algo delpartit, no té
termesmitjos. Ja que conservar la pell, don Nicolau: si vosté necessita

mes que dir-ho, estem a la seua disposició.

ingressara a l'EV, peròli dic
Gayano, es veu quetots els seus rodejos són per a què jo
pertànyer a nengun
quejo vullc, mentre puga, ésser rònegament valencianiste. No voldria
partit.

Li parle de Corbín Carbó, de Soriano, de Vila Cabanes.., i note quela

seuainfluència no

dels jesuites i que
arriba a tant. De Vila me diu queva parlar i li digueren que era advocat
figurava en un quadret.
en algun quadro
Què voldir això2 Segurament que haestudiat alsjesuites i que figurava
d'honor. O serà Luís o vés a sabre què.

dels jesuites i
—Ad eixe —diu queli digueren— li faran el cap roig, perquè és abogat
està'n un quadro.
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Miinsisteix en que hi ha quedefinir-se, en que ja no es potanar ab mitjestintes.
Definir-se hui, vol dir declarar-se pel Front Popular. Perquè definir-se declarant-se con-

trari al FP, ja sabem tots lo quesignifica. Permanéixer neutralenla lluita és estar sospitósi

exposar-se a un percanç car, fins per a obtindre un salvoconducteprecisa l'aval d'un partit

O organisme que forme part del FP.
Jo pense defendre la meua independència espiritualtro la fi.

ade
Lluís (Zalbideal ha parlat ab un germàdel general Asensio qui ha estat anomenat cònsul
a Marsella, perquè el quehi havia ha reconegutel govern de Burgosi diu queen arribar allí

veurà si pottirara l'altre o l'altre eltirarà ad ell.

Ha vingutde Bilbao en vaixell i, en arribara l'estret, diu quel'aviació rebel volgué que
es dirigira a Cadiz, però queforçaren les màquinesi poguerenentrar a Màlaga. Açò no hu
veig clar.

Diu que lo dels minaires d'Oviedo no éscert, que-ls militars estan molt ben armatsi
disciplinatsi tenen superior aviació, i que ell creu queltriomfés dels militars.

Lluís diu que ha estat bombardejatpels antimarxistes Alcàzar de San Juan i que han
volatels dipòsits de la Campsa quehi havien aquí.
————

Com elsfrets s'aveinen,els antimarxistes forçaran el setge a Madrit per a poder aban-

donarels punts del Guadarrama que prompte seran closos perla neu. Tampoc tardarà en

acabarla campanya del nord i aquests eixèrcits seran destinats a forçarel front aragonés
cap a Lleida i Girona i cap a Tortosa i Castelló.

Mentre dureel setge de Madrit, es netejaran les províncies de Ciudad Real i Jaén. Les
esquadres antimarxistes netejaran el Mediterranii aniran retentels ports de Màlaga, Almeria
i Cartagena,així com Eivissa i Menorca.
A la primavera romandràtot pacificat.

Fi de dos mesosde terrori del tom II
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1. Nicolau Primitiu Gómez Serrano.
2. M2 Antonia Senent, Nicolau Primitiu

i la seua filla Empar.
3. Els cinc fills de Nicolau Primitiu:
Primitiu, Roser, Doménec, Empar i
Antònia.

4. El fill major, Do
fillai

major, A

l menut, Primitiu

7. D'esquerra a dreta, Domènec, Emili
Gómez Nadal, Roser i Victor Bueso.
8. Els fills de Nicolau Primitiu: Antonia,
Roser, Primitiu i Empar ambVictor Bueso
i altres familiars.

9. Salconduit expedit pel Front Popular de
Massarrojos, concretament per José Doménec

Pascual, el Manyo,eljuliol de 1936.
10. Salconduit expedit pel Comité Executiu Popular

de Massarrojosl'agost de 1936.

11. Rètol instal-lat a l'empresa de
NicolauPrimitiu.

12. Document recuperat per
Nicolau Primitiu de l'església de
Sant Nicolau deValència.
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15. Fotografia realitzada per Nicolat J
Primitiu els primers dies de la querra

Vària III

Divendres, 18 de setembre de 1936
—d—

En començarel tercer mes sembla que,si bé no s'ha acabatel garbellat nocturn de gents

indesitjablesa la revolució, ha disminuit de tal manera que apenessoudir res. També no he
ogutdir res d'afusellaments. Certament que aquestdiluvi d'aigúes no és el més apropòsit
per a anar d'albaes.

Aquesta nit passada, ha estat una cosa corprenedorael diluvi d'aigúes,l'infern de raigs
i la horrisona orquesta de trons. Ha hagut també acompanyament de pedra.Si açò dura,la

collita de l'arroç va a llançar-se a pedre.

També sembla que hi ha un poc mésdetranquilitat als esperits, encara que açò més bé
és efecte de l'endurimentdels ànims de les persones com a consequència de les amargors
passades, que de l'aparent normalitat.
Aiximateix, sembla que van organitzant-se a reraguardaels serveisi encara quehiha cert

desordre que perduraals pobles, es veu quetotsels partits del FP clamen unitat d'acció al

fronti a la reraguarda. No obstant, la tendència al comunismelibertari d'uns (la CNT-FAI),la
del comunisme d'estat d'altres (comunistes), la més moderada delssocialistes,la resistència
dèbil, perxò— dels republicans que encara queden,i les necessitats de la revolució, mantenen certestat caòtic que és possible que poc a poc puga ordenar-sesi:
4En estas disputas,
llegando los perros
(no) pillan descuidados
a mis dos conejos.x

Alfutur,siel feixisme és derrotat, abansd'arribar a una possible estabilisació delfruit

revolucionari, es plantejaria unalluita entre dues tendències: la de la CNT-FAl-sindicalistes
i la comunista, que absorbiria el socialismei els restes de republicanisme apoiant-se enla
UGT.
A Catalunya predominala CNTi així mateix a València: a Madrit, la UGT. Però no cap

dubte que el comunismeté una força política formidable queli dóna la seua organisació
sinuosai secreta de rèptil, jesuítica, diuen ells mateix.
La CNT, influida perla FAI i pels sindicalistes de tendències oposades, ha de depurari

definir la seua actuació,tal volta per unalluita cruenta entre FAIi sindicalistes. Igualment,la

UGT està influida per comunistesi socialistes i seguramenthi hauràlluita per definir-se.
El resultat de totes aquesteslluites potestar alterat perl'actitud que prendran les masses
encara no enquadradesa la CNT ni UGT.
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Voldir açò, en resum, que en ésser vençutelfeixisme,si tal arribara, començarien una

sèrie delluites que, possiblement, serien més sangrantsi cruels que fins ara havem contemplat.
Tot per a què d'ací uns anys la humanitat espanyola romanga, poc d'alt o baix, com
abansdel14 d'abril de 1931 o pitjor.

—b—
Carme,la fadrina, entra plorosa a casa. S'ha mort son oncle don Ramon,capellà de

Moncada, ad aquest poblei se'n va al sotarrar. Procurem disuadir-la, tant perla situació
com perla pluja, però en va.
Don Ramon Ferrandis, àlias el Bolet, fill de Massarrojos, en vindre els aconteiximents actuals i mataral vicari, a pesar de la seguretat que diu li donaren els del Comité de no passar-li

res, sen va vindre al seu poble, Massarrojos. Tenia un germà escultor qui a sa casa guardava
escultures de sants —quefer-les era el seu ofici—, uns encomanats,altres per vendre,i anaren
a registrar-li la Casa i totli hu trencaren. També diu que tenien tres mil pessetes al banc de
Mondài s'incautaren d'elles, deixant-losal carrer, és a dir, sense medis de vida.
En vindreels afusellaments dels xics de Massarrojos i dir que vindrien per més gent, li

augmentàel pànic i se'n tornà a Moncà, agafant una afecció cardíaca que ha acabatab ell

en pocsdies. Diu que s'ha passatels dies tremolant com un cascabell.
—l—

Altaller, August Carrascosa (Milian) me conta un muntó de peripècies i anècdotes vixcudeso recollides per eixes riberes.
A Xàtiva, diu que han armattotsels vells qui no podien anar(a) segari als altres els han

fet agafar la corbella.

A Corberaels hanfet anara tots els qui tenien menys de 55 anysi no eren massa xicons.
Isidre Giménez, un parroquià nostre bastant riquet, qui té terres i una batedora d'arròs,li
dia:
—A mi no:m dóna penaanar a segar, car encara me hu apanyaria bé: però, qui cuida de
la batedora i de la seua administració2

A Alcúdia de Carletli ha dit u d'allí que hi ha el comunisme llibertari i que han arreplegat a un almacenttotsels forcats i demés instruments dela terra,i els llauradors quiels
necessiten van aquíper ells.

A Polinyà, un parroquià nostreli ha dit que ell paga l'arreplegar dela collita del'arròs,

però l'arròs és per al Comité.

La burocràcia, en el pitjor sentit de la paraula, s'ha agravat a moltsllocs: cues esperant

que sòbriguen lesoficines, van tart, no tenen pressa,els desahogats i els punyeters passen

davantdetot sense consideració. U hi havia que fea varis dies que tenia el nombre u sense

quel despatxaren i ell, una deles voltes, tingué quefer cua per a què li canviaren cinc duros,

i en vista de l'abús, va protestar i perquè era forasterel varen fer passar.

A l'entrada hi havia un cartell: €Sed breves, nuestros minutos estàn contados.
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Dins estaven fumanti de conversai la cua era ja llargueta.
En tornar-se'n a València va notar més precaucions que-sdies anteriors: exigien la documentació pistola en mà, ço que fea dies que ja no ocorria.
if
Mon germàEliseu (Gómez Serranoltelefoneja de Múrcia preguntantsobre unessivelles

per a les milícies que havia encarregata una fàbrica de València.

Diu que està molt aqueferat.
—e—

(Vicentl Riera, de Burjaçot, me diu que aquí ha corregutla veu d'haure estat convertit

en muixama el meu amic Francesc Almenar, a Castelló, on era catedràtic.

(Felip) Borja diu que a Benimacletja no passa res, però encara anarenl'altre dia, ploguenti tot que estava, a per un foraster qui vivia al poble de poc hai li digueren quells
acompanyara.

—Ací dalt viu un milicià:ara li diré que m'acompanye —elsva dir.

—Nocal, tornarem enseguida,en cinc minuts acabe. No és més que per unes decla-

racions.

l'als pocs minuts, diu que era mancat d'un braç i una camai autor(escriptor) de teatre.

—f—
Quan anavaa l'estació menrecorde quetal volta m'espere a casa de GonçalJulian la mu-

ller del meu amic Josep M8) Corbín.l així ha estat, car quan arribe, ja m'estaven esperant.
Corbín té vàries procuresi entre elles la de Fourrat, home avari inconsiderat quel'obligava a desauciar als qui apenes deixaven de pagar, sense consideracions ni contemplació.
Sembla que, fa molts anys,tingué quellançar d'una proprietat unllogater, i aquest, en

arribarla guerra, el va denunciar al Comité de Puçol, d'on ell seria, segurament.
Milicians delegats del Comité varen anar a Cúper/5 del terme de Meliana, on tenen una

finca per part de la família de la dona, i preguntarensi era del Corbín, incautant-se d'ella

després de destroçar tot quan els paregué contraria la lliberació delproletariat.

Aquí preguntaren on vivia i anaren a RellongeVell, 7, a València, on té el despaig i la
vivenda. No estava nitenienla clau: però nos calia. Despanyarenla porta i aquí feren també una destroça de mobles, objectesreligiososi papers, emportant-se alaixesi diners, fins
trencantleslladrioles dels xiquets.

272 Es tracta de Francesc Almenar Suay,catedràtic deLlatí del'Institut Francesc Ripalda, de Castelló, d'on
va ser directorel curs 1938-39. Quan acabà la Guerra Civil presidí la Comisión Depuradora de Magisterio de
la Província de Castellón.
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—Caseriu del terme de Meliana.
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I

Seguramentla portera els degué dir que eren a Setaigúesi aquí sencaminaren. Corbín

acabava de vindre de passeig ab els seusfills, i després de fer una destroça registrantla
casa,se l'emportaren,així com escripturesi papers, fins unes senyes que tenia escrites un

fill seu per a escriure a un amiguet.

qz

—Quiés este: —preguntaren.
—Un amiguet delxic.
—Emporta-t'heui anirem perell.

3

El portaren, al Corbín, en Puçol. Aquíel vexareninsultant-lo i proferint amenaces de mort,
distingint-se una miliciana.Li llevaren lo que portava, uns anells d'or —el de nocesi un altre-,
com no podien traure-li'ls, li'ls serraren i el dedicaren a netejar els comuns dels milicians.

La família va estar cercant-lo i, en sabre on estava, anaren a Josep Renau, el comuniste,

qui és amic d'amics, el qual va anar a deslliurar-lo portant-lo a les torres de Quart.

—Si tardàis unas horas més, no me hubierais encontrado vivo —els va dir en anar a

Puçol per traure'l.

A les torres està prou ben considerat en companyia d'uns quants més, menjant abels
milicians i prenint fins café. La família, no és menester queli porte el menjar, al revés de lo
queels passa als deméstancats, que estan de qualsevulla manera.
Renauels va dir que ja no podia fer més, que era ja questió dels sindicalistes a cura dels
quals estavenles torres. Pareix ésser, no obstant, que ha de passarpelTribunal Populari que
els de Puçol estan acumulantcàrrecs, molts d'ells, diuen, amanyats.
Si Renau no pot fer més, com he de poderjo2
—No admeten —continua diguentla senyora de Corbín— testimonis de descàrrec

que no vagen avalats per un Comité delFP, no volen ni creuen més que lo que-ls diuen els

comités,i això fa por.

Ara, no obstant, diu que des de queestà el Tribunal Popular, encara els Ouen, car abans,

quan estava el Comité de Salut Pública, els condemnava sense ourells.

Me contael cas de dos germanets que estaven en companyia del Corbín, a les torres,
que foren condemnats a mort pel dit Comitéi tretsi passejats,al propri temps que anaren
els pares ab l'orde dellibertat..., i anaren perells al dipòsit de cadavres.

També me conta l'angúnia que passarenels presos el dia del marejol a la Presó Model.

Li digueren que aquí en mataren trenta-cinc.

sa

Víctor (Buesol me participa queli han dit (que) el pare (Lluís) Fullana és a Barcelona en
casa d'una anciana, amagat.
:Pogué escapar-se'n de SentHilari de Sacalm, on estava prenint aigúes2/
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Lluís Fullana es trobava al balneari de Sant Hilari Sacalm, a Girona, quan va esclatar la guerra,i fou

Pompeu Fabra quili facilità la documentació necessària per poderinstal-lar-se a Barcelonafins a l'agost de
1937, que se'n pogué venir a València.
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—h—

Ma cunyada Rosalea (Senent Ibàniez), molt apurada, ve a contar-me quel Comité de

Massarrojos els ha imposat una contribució setmanal de 150 pessetes, que a l'enginyer

Herrero, qui té un hort de taronjes, 250,i (al un capità de no sé quina arma, al paréixer

retirat, que té un altre hort, 250 més,a Tadeo Gasulla, mil pessetes de colp,i a Vicent Bosch,
altres mil pessetes.
Jo me pose a tremolar persim demanen quelcom, puix que no sé d'on,car ja la dona
me demanadiners.

Dissabte, 19 de setembre de 1936
—da—

La Juana,filla de la carnicera, qui ve tots els matins per rebre ordres de compra,ens diu
que ahir anaren a sa casa uns del Comité de Moncàpera què-ls entregaren l'escriptura
d'unes quantes fanecades de terra que tenenal dit terme.
Anaven acompanyats del Comité de Massarrojosi ells l'entregaren.
Carme,la fadrina, diu que en anar al soterrar de son oncle don Ramon, va veure que a
la porta de l'Ajuntament de Moncàestaven cremant un muntó de papers.

M'estranya quel Comité de Massarrojos heu consenteixca,i me diuen queestà arreplegantfirmes pera tornar el poble independentde València, car aquesta no vol consentre

que facen com a Moncà,ço quel Comitévol.

die
Al taller me diu Pasqual Martí (Bonelll, qui torna d'Amposta, que aquí han hagut poques

baixes, però alguna dolorosa per a nosaltres. Un parroquià nostre, queli dien Lúcia, àlias

Pataquero, ha estat assassinat, perquè dien que era u dels primers firmants d'una denúncia

queferen per a què enviaren a Bata unsindividus que ara són als comités. A sabre siserà
certl

Ço quesí és ben veritat és que ara estem en l'hora de satisfer totes les resquemorsi
baixes passionsreprimidesper leslleis i l'amenaça delcàstig. Hui es compta ab la impunitat,
i una acusació d'un milicià basta per a matar un home, a voltes desprésdellargs turments
moralsi físics, procediment que u creia acabat per a semprei que aquests partits redemptors del proletariat han posat en ús ab el major cinisme cubert per una farsa d'amora la
humanitat.

La dona del mort Lúcia cometéla imprudència de dir al mercat, on venia quelcom, que'ls

havia d'envenenar —mal costum deles persones qui amenacensens haure de pegar-, i açò,

arribat a oides dels victimaris,li registraren la casa trobant-li duesbotelles d'oli vedriol, Déu
sap per a què.

La detinguereni portaren cap a Camarles,i a un barranquetl'arruixaren de gasolinai li
botarenfoc. (Pasqual) Martí me diu que, en passar per aquí, encarali mostraren les senyals
dels refregons que la pobra víctima es pegaria a la brossa.
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Després, sense dubte en consumir-se elfoc, cavaren uncloti la colgaren finsels pits

i començarena trets, fins que-ls va paréixer, deixant-laallí uns diesi soterrant-la després
perquèalgú va reclamar.

— (C—

Josep) Viguer me diu que ha oguta (Gonzalo) Queipo de Llano qui dia havien pres
Ronda, encontrant que-ls antifeixistes havien assassinat 700 personesde dreta.

Viguer és un poc petulant i home de dreta,al quili dic vaja espai, noprenguend'ull.
Die
Vaig a la barberia i m'afaita Pere,l'oficial, qui és de Calp. Me diu que aquí no han hagut
mésquetres baixes:el secretari, perquè era monàrquici diu queels fea les coses mal aposta,
i el retor, qui era de València, jove d'uns 30 anys. El portaren a la Garganta, entre Teulada i
Gata, i aquíl'assassinaren.

Li he preguntatsi aquestes morts les feen els del poble i me diu ab gran naturalitat que

forasters.

—Mire, se combinen per a matarels d'un poble als del'altre.
El mal dels pobles solen semprefer-loels forasters.
—e—

Els diaris anuncien queles tropes guvernamentals han fet explotar un mina que havien

construit baix d'un torreó de l'Alcàcer de Toledo, havent-lo destruit i no quedant-ne més
que un.Peròelssitiats continuen defenent-se.

El general Cabanelles (Miguel Cabanellas Ferrer) ha reclamat a la Unió Telegràfica Inter-

nacionalper a què restableixca les comunicacionsde l'Espanya antimarxista ab Europa.
Els eixèrcits antifeixistes continuen alvançanti vencent.
el

(Rafael) Canyiçares diu que ha ogutper ràdio que (Francisco) Franco ha establit el seu
quarter general a Santa-Olalla: que 10.000 irlandesoscatòlics s'han ofert per a vindre en
Enpanyaa lluitar ab els antimarxistes: quea Bilbaueslluita ja pels carrers, i que a Eivissa està

construint-se un aeròdrom com a base d'operacionspera visitar les nostres costes.
ee

Radio Tenerife diu que Pravia ha caigut en poder dels antimarxistes, així com Sigúenza,

i que San Sebastià fa la vida normal i ha restablit les seues comunicacions ab elreste dela

península antimarxista.

Sembla queles tropes de (José Villalba) Riquelme han caigut en una emboscada,estant
aniquilades, i quel dit general ha estat empresonat.
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Lluís (Zalbideal em diu queha arribatal port de València un vaixell soviètic que porta
dues mil tonelades de gasolina d'avió pera València,i el personal obrer de la CAMPSAestà
molt content perquè Lluís servirà de trujimà.P
EL

En acabar de sopar, oguem perla plaça crits i vixques que no entenem.
Pel pòrtic veem auts a la porta del quarter-abadia i xicots clamant eUHPI UHPl (Unió
de GermansProletaris) i ballant.
El poble es veutotclos i silenciós, alié a tanta alegria.
Dimenge, 20 de setembre de 1936
— d—

Fa dies que no passen avions de o cap a Manisesni de ni a nengunapart. Era una
distracció i a voltes una ansietat, mirantels distintius rojos —del Govern— o negres —dels
antigovernamentals.
hrs
Els diaris diuen que-ls governamentals, per mitjà d'una bomba,han tirat gasolina sobre
l'Alcàcer i per medi d'una bombaincendiària li han botatfoc.
No sembla casar bé aquest procediment ab el sentimentalisme mostrat aquests darrers

dies davantdel fet criminal quells assetjats(sitiats) no deixaren eixir les donesi xiquets. iLa
insinceritat, arma política que:ns ha portat ad aquests tràngolsl
La situació general, diuen queés favorable pera les tropes antifeixistes.
Un submarí governamental, de dues barquesirlandeses carregades de peix que anaven
als antimarxistes, n'ha afonat unai apresat un altra.

Ha començatla vista del procés del'exministre radical Salazar Alonso, on figuren preguntesdelpresident com si havia anatal soterrar de (José) Calvo Sotelo:
—Si.

si al del tinyent Castillo:
—No.

És comdemna a mort sense proves
Llacintol Benavente ha resuscitat. Després de donar-lo per mort a Madrit, alguns digueren
quel'havien vist a València, i hui publiquenelsdiaris la notícia que Benavente ha protestat
per la mort de (Federico) García Lorca.

275 Lluís Zalbidea havia estat durant unllarg període de tempsinspector dels embarcaments de CAMPSA
a Tuapse, port petroler de Geòrgia (antiga URSS), al mar Negre, on va aprendrela llengua russa.
276 Rafael Salazar Alonso (Madrid, 1895-1936). Va serjutjat per un tribunal popular i condemnat a mort
per participar enla revolta militar. Fou executatel 22 de setembre de 1936.
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——

(Francesc) Ruvira i la dona (Rosario SenentIbànez) han tornat de Barcelona. Vénen satisfets, Carels ha eixit tot prou bé. Se'n anaren abel cor oprimit peldubte:estaria fitxat2 Sel
eliminarien de la carrera7 El detindrien en arribar2

Tenien les claus de casa seua en poder d'un amic al qui havien dit que eixira a l'estació
i no va eixir, anà a casa d'un amic i li digueren que estava presalvaixell Uruguay ab unfill
d'ell, va anar en casa d'un altre —el doctorViladot, farmacèutic- i tenia milicians guardantlo a la porta, va anara perles clausi resulta que l'amic no vaeixir a l'estació perquè estava
perseguit i no es movia del'hospital on prestava serveis.
En dirigir-se a casa seua es veuen els balconsoberts,ells, que se'ls havien deixat tancats,
i miliciansal pati. Pensaren no entrar-hii passar dellarg, però els milicians els veren i es decidiren entrar. Els milicians eren nuvis de fadrines de les habitacions,i els balcons els havia

obert el porter, aiximateix milicià, saltant per altres balcons els dies de la revolta a Barcelona

que obligaven a obrir-los.

Pensaven anar-se'n a dormir en casa delDr. Viladot, però el porter es va mostrarofési
els va donarseguretati es quedaren,aprofitant la nit en trencari cremartot quant poguera
paréixer sospitós u olgueraa religiós.

Pareix ésser que està ben considerat i que romandrà a la càtedra de la Normal.
A Catalunya, especialment a Barcelona, dominala FAI, (Lluís) Companysés un pelele.
Continuaelterror. Diu que s'ha posat de moda el separara varis que estiguen conversanti
preguntar-los isoladament perlo queparlaven,i en no coincidir són detinguts: perçò, quan
és troben alguns, el primer quefanés dir-se:
—Si ens detenen, parlàvem de tal cosa —per posar-se d'acord.

En tornar, passarentotel viatge desagradablement. Era de nit i anaven els departaments
plens de milicians parlantde la revolució i diguent que,si perdien,ja sabien que-ls anava

la vida, però abans no deixarien nengú dels qui pogueren alegrar-se del'arribada dels
milicians.

Entre les coses que dien, una d'elles era queells eren més humanitaris que-ls burgesos,
perquè abans feen caminarels obrers a peu algunsquilòmetres per matar-los(llei de fugues)
i que ara els revolucionaris els portaven en aut.

—j—

Mon germà Emili (Gómez Nadal) i Josep Senentllbànez) estan a dinar a Massarrojosi

després, durantla sobretaula, el tema ésl'actualitat. Pepe parla del seu cas:ell ha estat tatxat

de favorir els mestres de dreta pels comitésdelVall d'Albaida, on ell ésinspector, i volparlar
ab untal Jesús) Minyana, delegat comuniste d'ensenyançad'eixa comarca,i Emili li diu que

ésinútil, perquè noli farà cas. Pepe s'exalta defenent el seu puntde vista, que entén de

justícia, i jo bé comprenc queésinútil perorari voldre convéncer ad aquests redemptors
delproletariat, per als qualssols és de justícia ço que convéal partit i és injust ço queli és
contrari. Allò erala justícia burgesa: ara regnala justícia proletària.
Que un Comité repudia un home:Se'l suprimeix i en pau.
362

Hi han unes disposicionsperles quals és dessignaran tribunals per a quètrien els deixebles perteneixents a famílies afectes i desafectesal regimen —entengasFP-, i seran admesosals liceus, universitatsi escoles els primersi rebutjats els segons, quedant suprimida
la ensenyançalliure i també la privada, car solamentl'estat té dret a ensenyar.
És a dir que, pràcticament, tots aquells qui no pertanguen al FP no tindran dreta la
ensenyança: ço és, romandran condemnats a l'analfabetisme.
Si ad açò s'uneix que no podenobtindrevales d'alimentaciói vestir més ques avalats
pel FP, i que no s'avalen pràcticament més quells adictes i que n'hi han moltíssims, la majoria,
qui no figuravenals sindicats ni UGT,i encara que molts han romàsarruinats i sense tindre
quèportara la boca, es comprendrà la base dela novajustícia clarament: cÉs just allò que
convéal FP: és injust allò que noli és grat.x
Moncunyat Pepe Senentcontinua parlant dela justícia segons la idea burgesa i clama
i fins es posa fóra d'ell i tinc que dir-li:
—Tu véns de la llunal Tu no t'has donat compte encara que estem vivint moments
revolucionarisi Tu parles massai això et podria costarcarl
I comprén, i es calma, i es calla. Quin remei queda2
Fa dies que comprenc que molts intellectualoides comunistes —i mon germà entre ells—
estan conformes en queesfaça justícia de partit.., de partit comuniste, és clar.

Partit sectari, partit sinuós, d'organisació secreta i ferrenya, on val obedir i no preguntar

ni menysinteressar-se, on manenles mitjaniesi els hòmensdisposats a obedir cegament,

On tots els medis són bonsab tal d'aconseguir els fins que convenen al partit.

El millor galardó peradells és que-ls diguen que són com elsjesuites en obrar. Ço que
diuen quefan els jesuites: obeir cegament.
—e—

La ràdio facciosa diu que han pres Zumàrraga, i Praviai Villalva, que-ls assetjats del'Alcàcerde Toledo han fet una eixida per a aprovisionar-se, reconquerint el Govern Civil i un

convent.

M'handit quel Govern rus ha declaratpirates 200 avions russos que han desaparegut
delpaís.
També diuen quevint-i-cinc d'ells han arribat ja en Madrit.
Dilluns, 21 de setembre de 1936
—qd—

R. és una d'eixes persones pudients que creuen una cosa molt natural vexar els humils
i explotar-los i ques pobres, a causa delallur pobrea, tinguen que servir-los al preu que
ells vullguen ab el somrís als llavis.
Aquesta mena depersones sempre creuen donar massai que-ls explotats no es donen
compte delesllurs cicateries i encara els han de romandre agraits.
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Moltes voltes encara s'alaben de quantbarataels resulta la mà d'Obra a la cosa comprada, sense apercebre's dels odis que sembren les crítiques i censures que causen quan no
arruncenels muscles en sabre's censurats.
Els llurs diners són els millors,la llur paga és la més segurai es valen del mirall aquest
per veure si ad algú qui s'aufega li tiren el llaç com a taula de salvació.
Ad aquestsels basta que no-ls manifesten el desgrata la cara. El servilisme manifestat

els és bastant. El sentiment dels humilsels té sense curai, perlo tant,l'afecte sincer. No

es preocupen de captar-lo i confonen la llagoteria hipòcrita i servil del criat o protegito
comerciant que-s necessita ab l'afecte amical o de reconeixement.
Aquesta mena de rics no pensen mai que un dia podenestar, circumstancialment, sots
el poderdels qui han vexat.

Un poc mésdejustícia i caritat dels poderosos esquivaria molts tràngols socials.

pis
Al taller, (Vicent) Esteve,àlias Paterna, me diu que al seu poble ha disminuit la collita de
moixama, alguns que n'arrepleguen solen ésser de la Pobla de Vallbona.
Aquí diuen que n'hi han més de 200 feixistesi ja en porten tancats més de quaranta i
molts assassinats.
Lacint) Pérez me diu quel emiliciano Escrivàn, de la plaça de SentBult, era un infeliç mig
boig al qui semportaren al front de Terol com a bufó.Li caia la bava.
A la primera escaramuça el mataren sense pelear.
—(—

Vaig al despaig de mon cunyat Joan(Valentí SenentIbàfiez) per veuresi pot descomptarmealguna lletra, i no hi ha manera. No es poden traure diners més que pera jornalsi sous
justificats documentalment, a banda deles quantitats,a voltesi segonsels casos, exigues
que per a necessitats domèstiques deixen traure.

Moncunyat me diu que acaba de colectivisar el despaig, deixant de capital de reserva

trenta mil pessetes.Ell roman com a empleat tècnic.

Pepico Ibànyez me parla del mitin cenetiste del dimenge perla vesprada alteatre Prin-

cipal, al què, entrealtres, va parlar l'anarquista Federica Monseny27Diu que despotricaren
contra el Governi queli donaren un plaç de deu dies per a què constituira com a consell

nacional o cosa així, constituit per cinc de la CNT i cinc de la UGT, presidits per (Francisco)

Largo Caballero,i que passatel plaç,si no era acceptat, retirarien tots els cenetistes dels
fronts. Pepico és condol—nosé si sincerament- delatal revolució, perquè diu que-s governs

estrangers no hu reconeixerien.
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—Federica Montseny Mané (Barcelona, 1904-Toulouse, 1994). Dirigent anarquista integrada des del

1933 en la FAI (Federació Anarquista Ibérica). Va ser ministra de Sanitat des del novembre de 1936finsa
l
maig de 1937.
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Hom comprénlo d'Oviedo, quan al 34. Allí es bombardejà,allí hi haguélluita: però, i a

València2 És imperdonable,perlo estúpit, selvatge,inútil...

Ell espera poderarreplegarels diners a què creutindre dret i anar-se'n d'aquestlloc a Suècia o Noruega,a un lloc on,ja, certes questionsdetolerància política estiguen resoltes.
Té ganes de poderparlar, de poderrespirar. No es potanarni a les penyes de café O
círcul, on sempre s'ha anat.Ell va a la de Belles Artsi ha tingut que deixar-se-hu. No potdir
res, NO pot fer un comentari,ell que tan donatésa la sàtira.

L'altre dia volgué portar un diari dels últimsdejoliol, on dia que estaven a punt de caure
Oviedo, Huesca, Saragossa,Teroli altres, i volgué gastar-los la bromade dir-los que estaven

tirantles tres aguiletes dels periòdics, ja que al cap d'un mes dien lo mateix.Se Hi tiraren
damunt, com quidiu.
Hi ha que mantindrel'engany del poble. Per a què2 S'enganyenells mateixosi
El

A Massarrojos mediu Víctor(Buesol quel seu amic Sancho,l'arquitecte, havia estat trobat

a les torres de Quart quan ja es desesperava de la seua sort.
Havien anata cercar-lo al Comité de Salut Pública, als demés comités, a les presons...
Havien anata Oliva, d'onell és, i els digueren queallí era molt volguti ja suposaven que
havia estat víctima d'algun atemptat dels incontrolats.
Però un seu amic, també arquitecte,està dirigint un obra prop delesditestorresi en

arribar aquest matíli ha dit l'encarregat queli semblava haurevist a lo mésalt al Sancho.I

va pujar i se va convéncer,fent-se senyesab ell.
Immediatamentavisarena la família i al collegipera traure'. El cas és que dien haure

estat ja a les torres a preguntar i els havien dit que aquíno hiera.

Diu que (Ricard) Roso, comuniste,arquitecte, per totes aquestes coses va sentint-se

aplanati ja li dia aquest matí que volguera trobar-sea l'estrangeri que si trobava un mitjà
per a anar, no ho dubtaria.
—Todolo que tengo i mi carrera lo daría gustoso por encontrarme fuera de Espanya.
Li ha dit que per moltesplatgesi portets de la Marina hi han preparades embarcacions
pera fogir.

— e —

Lluís (Zalbidea) porta grans notícies. Com ell ara és de la CNT i està molt bé ab el personal,

resulta que té ocassió de sabre notícies dels milicians que tornen delsfronts.

Diu que uns quisón oficials de milícies, lloctinents del POUM,i abans eren molt entusi-

astesi tenien gran fe en la victòria, han tornat de Madrit decepcionats.

Diuen que han caigut Irun i Sant Sebastià, i Màlaga que Oviedo està lliure de minaires,

queles tropes estan ja a Toledo: que d'un momenta altre entraran en contacte ab els de
l'Alcàceri que la situació de Madrit és deplorable, que intentaren les turbesassaltar la Presó

Modeli quela guàrdia se defenguéi causà baixes.
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Han passat alguns avions cap a Manisesi ha circulatla notícia de que havien bombardejat l'aeròdrom d'aquí.
També es diu que està canonejant-se Madrit.
Deuen ésser bales.
erabjis
Diuen per Massarrojos que a Moncada tornenles escriptures.

Ràdio Tetuan diu queTrúbia (Astúries) i la fàbrica de canons haln) caigut en poder dels

antimarxistes.

A Ramon,el ferrer, qui està fogit i no sabenon, li s'han incautatde la casa fenteixir a la
dona malaltai la família. També hi han dos germansd'ell presos a València.

Desprésde sopar, el poble va omplint-se d'auts que porten comissions al mitin comuniste que va a celebrar-se al seu centre (abans tradicionaliste): diuen que versarà sobre

l'agriculturai les incautacions de camps que estan realisant ad algunspobles.
Dimarts, 22 de setembre de 1936
—a—

Ja estàvem dormint de bon so quan ens despertaren crits i avalotsi Cants, soroll d'auts
i de gentada. S'ou cantar La Internacional.
Pel matí, quan s'alcem, ensfan assabentar que ha estat ben a punt d'ocórrer una tragèdia

al mitin d'anit.

Sembla que-s que vingueren, desaprovaren la conducta seguida ad alguns pobles sobre

incautació de xiquetes proprietatsi collites diguent quecalia anar al front, preocupar-se
d'ajudar al Govern pera aplastarel feixisme i no pedre el tempsa reraguarda.
Es comprén que hihavia gent cenetista vinguda de Moncadai d'altres poblesal-ludits
que sospitaven anava a parlar-se d'açò i demanaren la paraula, i en no concedir-se-la, es va
armar alguna confusió, es tragueren a relluir pistoles i es calaren fusells, i dones i hòmens

intentareneixir per la portai no-ls deixaren els milicians, diguent-los que no eixirien fins tot
fóra acabat,i es dirigiren lesfinestres, tirant-se fora. Sort que es planta baixa.

Pepe, el rellonger, llaurador calmuti tradicionaliste, qui ab la dona havia anat per de-

pendre quelcom,fon dels qui ixqueren perla finestra fogint ab la dona. La primera volta

que haurà degut perdre la calma.

—lota la nit —me diu melsós— s'ham estat prenint calanala,jo i la dona.
Armoniesde la FAIi el PC.

—b—

El salsero és un venedor ambulantqui porta en un carro tota una botiga desalses.
Demana-li sabó, sucre,sal, pebrei tot quantvullgues,i ell t'heu servirà amablement. Va
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pels pobles emprestant bons serveis especialmentals xalets i barraquesi saluden per on
passa, de quan en quan.
Són dos germans: u qui va dalti guia, i altre, a peu, qui serveix i qui aguaita a les cases
el cap, avisant les dones: sjEl salsero...ho
Huili ha dit a la meua dona que ahir, a Meliana, continuavaelregistre deles casesi hi
havia gran consternacióal poble.
Sembla quetorna a recrudir-se la persecució antifeixista i açò dóna lloc a que se n'aprofiten els criminals de professió, emparats d'aquestspartits de consciència tan elàstica o
poca.
—C—

Els diaris anuncien que el comandant Navacerrada ha tornat a encarregar-se de la Comissaria d'Ordre Públic.
No diuenres deles frases i conclusions comunitàries del mitin cenetista del dimenge,
ni tan sols Fragua Social.
La comissaria de Sanitat ha ordenat quees netegen els pous dela capital perquè diu
que no solaments'ha d'emprar aigua d'alta pressió,sinó del'altra.
Sembla que es tem que puguentallar les conduccionsd'aigúes.
Les operacions del Govern contra'ls feixistes continuen favorables, sense dir cosa de

relleu.

sofe

Establir el contrat deltaller no va a estar mampresa fàcil perla diferència decriteris entre

elstallersi oficines,i encara dins del mateix taller. Les reunions que mon germà ha provocat

fins ara han estatestèrils, puix que la tendència dels obrers manualsés la de no reconéixer
superioritat als de les oficinesi, perlo tant, aspirarien a quetots tingueren un sou únic.
Per contra, tant (Carlos) Gargallo com les xiques del despaig, qui tenen més bases de

treball, volen encara un augment.
Mon germà me diu que va a sollicitar fabricar municions de guerra per a esquivar la
manca detreball.
A València hi han tallers que estan fabricant-ne.
Durantla gran guerra europea nosaltres, que haguérem pogut guanyaralgunsdiners

fabricant municions de guerra altres aprovisionaments, no ho férem,car tinguérem escrúpol: i ara, en aquesta guerraincivil, no hu anem fer.
—e—

Novamentvaig a visitar mon cunyatJoan Senentpertrobar una fórmula per a quèell

traga diners del compte sense que l'encontren, com no siga fent una trampeta.
Me contael cas de Joan Basori, un milionari qui viu o vivia al nombre 13 del mateix
carrer de Colon.
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Desprésde traure-li 40.000 pessetes, anaren perell, un fill i gendre,i se'ls emportàren
nn
sense quela família haja pogut averiguar on.
Ú

Ahir tornaren a la casa on es trobaven la dona, una filla gràvida, una cunyada i fadrihes,

els qui no varen obrir. Llavors els assaltants començarena pegartrets de pistolaal panyde

la porta perfer-lo saltari les dones començaren declamar socors, armantel gran escàndol
fins que va acodirla GPA (Guàrdia Popular Antifeixista), emportant-se'n quatre delsassaltants
qui diu que a hores d'ara han estat morts.

ÇJE
Estan pintant de blau els farols de gas. Es tem unavisita dels avions antimarxistes,tal
volta prompte.
Al carrer deFèlix Pizqueta veig un aut de la FAI que porta al para-xocs davanter unpalde
fust ab una calavera i duestíbies, autèntiques. Em pensava que havia desaparegut aquesta
macabra ostentació.
i
je

En eixir de passeig a Massarrojos, pel secà, observem un avió que apenesesdivisa, d'alt
que va, fent evolucions cap a Manises.
No esdistingeix a qui pertany.
En tornar a casa, Lluís ens conta que ha arribatel vaixell rus ab essènciai ell ha tingut
que servir d'intèrpret.El vaixell estava rodejat de milicians qui no deixaven passar nengú.
No portava nenguna armani altra cosa. Ha estat unes horesi es dirigia a una altre port que

no ha averiguat. Portava 40 tripulants.

Ha tingut que servir de trujiman de la Passionària (Dolores Ibarruri), José Antoniol
Uribes i altres comunistes que en comissió han estata visitar-los. Entre les preguntes que
la Passionària ha fet dirigir al capità, una era quants comunistes havien entrela tripulació,
responentel capità que sols huit, i com la Passionària s'estranyara, ha fet repetir la pregunta
i llavors el capità, ab els dits de la mà,li ha tornat a dir que huit.
Després, en un SOGEA (autobúsde la Societat General d'Autòmnibus) han anata València

el capità, part de la tripulació, Lluís i els comunistes, passant-los perla plaça de Castelar, on
la gent esquerrana s'ha manifestat ab entusiasme creguda que eren seguramentpart dels

esperats aviadors russos que han anunciat que vénen, seguint desprésal local de la DRV
(Derecha Regional Valencianal, hui del PC (Partit Comunistal, i aquí ha pogut deseixir-se'n

perquè ha aparegutun altre qui sabia rus.

Diu que li han contat que (Francisco) Franco prepara 150.000 hòmens pera assetjar
Madrit i que els antimarxistes han pres Maqueda, Lozoya i Lozoyuela.
Dimecres, 23 de setembre de 1936
— qd —

Els diaris parlen del buc rus sense dir a què va vindrei ni que fon prohibit l'accés rigorosamentni que-ls fotògrafstiraren fotos. Serà per a mantindre l'equívoc2
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La república de l'Uruguay trencales relacions ab el Govern espanyolper no considerar
suficients garantidesles vides dels seus súbdits, romanent encarregat dels seus assumptes
l'Argentina. Es diu que tres germanesdelcònsol o embaixador foren vexadesi mortes.
La Cambra dels Diputats uruguaya es diu que va guardar cinc minuts de silenci en
memòria dels herois de Toledo.
Continuen guanyant a unsllocsi rebutjant l'enemic ad altres.
DiaLis
Varis dies que estem donant-li voltes a l'assumpte delcontroli el personal no logra

posar-se d'acord. Hui, (Tomàs) Alepuz, forner, delegat de la UGT a la comissió nomenada,

en passarpeltaller i veure i conversar en cada u del personal, me diu que ço que vol mon
germà no potésser, perquè això no és control: el control és queesfaça un inventarii que-l

personal s'encarreguedel taller i de la seua administració, i moltes més consideracions que
talle diguent-li que hu estem estudiantpera acoblar-nos a cada momenta les necessitats
de la revolució.
Josep) Bartual me diu que la Columna de Hierro, que és de la CNT, està aloixadaa les
Saleses. S'han deixat patilles que arriben a mitan galta i acaben tallades des de raere cap al
nas, On va una punta,i pereta. Alguns porten mocadoral cap imitant d'aquesta maneraels
bandits andaluçosdelsegle passat. Jo n'he vist algunsi causen certa impressió desagradable.
L'aspecte és bastant innoble.

Ahir, precisament, en anar a pujaraltranvia al carrer de Molvedre,eixia pel d'Oriola un aut

que venia de les Saleses, atibacat de milicians d'aquests. Doso tres n'hi havien, especialment,

ab els qui u volguera no tindre mai quetractar. L'aut es parà perno topar ab un tranvia i es
calà. Devallà un milicià jovenoti prou simpàtic a donar de maneta, al temps que passava un
aut dels d'Assalto quasiroçant,i es parà. El de la maneta s'alçà gairebéinsultanti el guarda
donà escuses. Quan el xicot muntà novamenten l'aut entre les risotes dels companysi

blandint la maneta, exclamava:

—Posell, p:a trencar-li-la a un lo cap no necessite res.
Pura deixuplinal

(Carlos) Gargallo me diu queels de la dita columna van arreplegantfusells i ametralla-

doresperal fronti ja en tenentres mil dels primersi vinti tantes de les segones,i ahir diu

que desarmaren a la Guardia Nacional Republicana —abans Guàrdia Civil— d'Arrancapins,
deixant-los rònegamentlespistoles.
Diuen que els preguntarensi volien anar al fronti els digueren que no,i llavors els

desfusellaren. També es diu que en passar per algunes guardesmilicianes elsinsulteni els

diuen ecobardestx, perquè no van alfront.

Tambées diu que s'han apoderat d'un magnífic Opelaerodinàmic delservei del gover-

nadori que se'n van a Castelló per a continuar la labor de desfusillament.

Aquest matí, en vindrealtaller, he vist un d'aquest imitadors de bandoler acompanyat

d'una miliciana negra, esteatopígica, qui anava molt cenyidai ab taconsalts: esbelta, bona
sina i realment guapa. Em semblava que anavao venia del'entaulat de variétés. Diuen quehi

ha un negre aiximateix, qui sol anar ab un albí com si fóra un gotdellet ab la seua mosca.
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—i—

(Carlos) Gargallo ha ogut dir que-ls avions antifeixistes han deixat caure un sac d'arena

al pati del temple ab un rètol que diu:

de,

—Para que sepàis que tenemos tino.

També li han dit que a la plaça de Castelar s'han trobat proclames anunciant bomba
dejosi queli n'han promés una pera quila veja.

ll
L'encarregat de la Finca dels Eucaliptus, d'Amposta —que era de don Alfons CasausRamón,àlias l'Ale, casat abla filla més xiqueta del passiego de Sueca-,veal taller a encomanar

quelcom pera la batedorai ens diu que s'han incautatdela fincai l'han nomenatadell

administrador, quel Casaus està a Anglaterra ab la família i a Pepín, nebotd'ell, administrador

de la finca, no se'l troba.

L'encarregat —Masó— ha vingut per ordre del Comité a traure diners del comptecorrent

i l'home té una por cerval pel queli passarà en girar-se les coses.Ell no està gens conven-

çut d'açò deles incautacionsi diu que arreplegafacturesi ordres pera justificar després la
seua gestió.

Diu que han assassinat a D. José del Romero, parroquià nostre, proprietari d'illa de Rius,
comandant de marina retirat, casat ab una Sentmenat.
— O——

En anar a la barberia, Carles me diu que dues columnesarribades de Mallorca han

desembarcat a Penyíscola i Vinaròç.
Pels carrers continuenpintantels farols de blau fosc.
Dei

En tornar a Massarrojos encontre Faust Hernàndez Casajuana, autor de teatre qui estiueja

a Burjaçot-Godella.

Aprofite l'ocasió per preguntar-li si coneixia un autor còmic manc d'un braç i una cama,
assassinatl'altre dia a Benimaclet.
—El pobre MiquelTallada" —me diu—. Lo estrany és queera valencianista i militava

al camp de les esquerres.

A continuació me posa en antecedents dels motius del crim.
MiquelTallada estava al Banc de València de Benetúserel dia que fon assaltat per uns
pistolers, realisant una operació.

Després, quan agafarenels atracadors,el director del banci els empleats no tingueren la

valor de reconéixerelslladresi fon Tallada qui, de manera segura, va assenyalarels individus
que havien realisatl'atrac. I pel seu testimoniforen condemnats.

279 Miquel Tallada Mora (València). Autorteatral. Va publicar obres en diversesrevistes com Teatre Valencià,
i és autor de nombrosossainets com jAixòsí que té importàncial, Secrets de cabareto Elregal de boda.
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En arribarla revolució, aquesta deslliura als pobrets presos que sufrien la tirania de la
societat burgesa i aquests pistolers no foren menys.
El dia de la crema dels fitxers de la policia i processos,el Tallada és trobava entrells curiosos de la plaça d'Emili Castelar,i entre els malfatans que eufòricament portaven a cremar
els testimonis de lesllurs maldats estaven aquells del'assalt al banc de Benetúser, qui per
la seua desgràcia el degueren reconéixer.
l aquella nit mateix anarena perell i a les huit l'havien convertit en sardina.
gr

Per Massarrojos diuen que-l Moixú menor,àlias el Bombero —queli diuen(així) perla
bomba que va posar al Centre Carliste—, ha cridatles famílies dels presos perdir-los que
van a influir per traure-los.
Es murmura quel Manyo no vol que'ls traguen.

EE
Uaumel Berga,el cunyat de Canyiçares, diu que Alcàcer de San Juan ha estat bombardejat i destroçadala via en cinc quilometres, que esfa transbordoi queell heu sap per
un del banc onestà qui ha vingut de Madrit. També diu quehan presTorrijos, que (Lluís)

Companysha estat asassinat i que-s de l'Alcàcer de Toledo ouen jaelsoroll del canó dels
antimarxistes qui van en llur socors.
Primi (Primitiu Gómez) diu ques'ha corregutla notícia que Morella ha caigut en poder
dels militars.
El FP de Madrit ha publicat un manifest pel que es deduix que es tem que d'un moment
ad altre siga canonejatpels traidorsrebels.
Dijous, 24 de setembre de 1936
—a—

Ja s'havíem gitat i endormit quan sentim que Toneta, ma filla, ens crida. Ma muller es
desperta més promptei s'alça: és el Moixú qui ha cridat diguent quel Comité volparlar ab
mon cunyat Pepe Senent, qui ha vingut aquesta vesprada.

En aquest temps,i més denit, és alarmant que demanen un home o quese l'emporten.

La major part deles voltes no solésser pera res boi, o notornen, o el tanquen.
Ma muller s'esglaia, però jo m'espavilei li explique que estractarà de les noves escoles

que volenferi per el qual assumpte ha vingutPepe, i sembla que no estaven aquesta
vespradai ara el criden.
l així és. La porga, però, ja està en lo cos.

sib Dsen

Els diaris diuen que un avió governamental ha bombardejatal Ferrol el creuer de nova

contrucció Canarias, que acabava d'estar botata l'aigua pels antimarxistesi sols mancava

artillar-lo: també diu que bombardejaren la via fèrrea de Valladolit.
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Ú

Especialment clamen perla unitat d'esforç i comandamenti pareix més bé un critde

i

somaténi alarma.

es
Al taller me diu Jacint) Pérez que han apareguttres dones mortesa la Creu de Pater-

na, dita també del Sisado, queestrobaa l'entrefora dels camins nou de Paternai vell de

Beniferri.
També diu que anit ogueren tret de metralladora cap al camí de Trànsits que-ls paregué

que tombaven sardines, com diuenels milicians.

Ahir va vindre un antic parroquià nostre d'Almenara qui ara formapart del Comité que

s'ha incautatde la finca Casa Blanca, que és de la família Carvallo, súbdits francesos que
deuen haurefogit en vista de la seguretat pública, que ni perals estrangersarriba.

Aquests Carvallo han fet una gran fortuna perla ribera de Tortosa on, protegintels pagesos, donant-los guanos i emprestant-los diners, s'han fet en gransfinques.
Ara (fa) poc compraren Casa Blanca i, hòmens emprendedors, pensaren emprendre el

negocide les conservesi han montat una gran fàbricai fet gransplantacionsperad ella,i

el Comité, ab sons mansllavades, s'ha apoderatd'allò.
Segurament queels Carvallo no haurien encara obtingut nengun benefici de la finca,
ans despesesi no poques,i el poble d'Almenara no hauria rebut sinó beneficis. Els Coents,

si acàs, seran els ampostins.

Quanli vaig preguntarperla tranquilitat d'Almenara al visitant me va dir que anit sen
haurien emportat uns quantscap a Castelló. Hui, en vindre (Rafael) Planells, qui ha anata
posar en marxa la batedora, diu que n'han mort setze pel camí, cap a Castelló.

—d—
Li dic a mon germà la pretensió i raonament d'Alepuz (Tomàs Alepuz) sobre el control,

mediu que estàja fart. Hi han tallers per ahí que treballen fins un dia a la setmana, i no
passa res. Són molts els quetreballen dosi tres dies i molts pocs els que tota la setmana.

Són moltsels tallers que, no podenttreballar tota la setmana, es presenten als comités cor-

responents, patronsi obrers,i aquí els pregunten ad aquestssi estan conformes ab aquells

i Si hu estan no passares: els extenen uns vales pera suplir ÇO que mancai poder anarals
llocs d'abastiments pels queviures corresponents. I ací tot són dificultats.

Creu quesi tinguérem un poc de faena pera podertreballar cinc jornals i es conseguira
que els obrers nostres acceptaren aquesta disminució, caldria renunciaral control mentre
no:ns obliguen.
va
De Portugal apenes sabem res. Acabem derebre un transràdio preguntant-nos quan
els remetem les màquinesi resulta que nosaltres no sabem que haguérem de construir
nengunacosa per ad aquestclient. Del nostre encarregat a Portugal, Ernest llbàfiez Lunal,

no havem rebut contestació a nenguna deles nostrescartesni telegramesni ad ellni als

parroquiansni fondista a qui havem preguntatperell.
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Tenim molt mala espina, car ens temem que haja pogutintentarpassarla frontera pels
dies que es batia el coure per Badajoz, Ernest telegrafià preguntant per on podia vindrei
mon germàli responguéeintenta per Badajoz,i ja no havem sabutres.
Ahir va anar mon germàa inquirir la manera d'enviar mercancia a Portugalper via ma-

rítima i l'enviaren d'un departament adaltre fins que parà al SOIVRE(Servicio Oficial...)
(Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones). Aquí es va
trobar ab Bou,fill d'un parroquià nostre a Favareta:ell l'encaminà al director, qui va resultar
estar l'enginyer (Rafael) Font de Mora,al qui jo creia en mala posició i qui, perlo vist, s'ha
sabutsituar o mantindres.
El resultat és que va dir-li quantdifícil era poder trobarvaixell per a port portugués, car
encara que oficialment no estaven interrompudesles relacions luso-hispanes, defetaixí
era.
I, finalment, tingué queanar a veureel nostre agent d'aduanes, perquèell verasi tocava
al port algun vaixell estranger que admetera càrrega pera Lisboa.
aull
Vaig a veure al meu nebotPepito Bellot, que està com detingutal seu propri domicili,
guardat per milicians qui l'acompanyen a totes bandes quan té queeixir.
Està en companyia del cunyat, Rafel Canyiçaresi del seu sogre,al qui han classificat en
el grup C de desafectes al règimeni l'han deixat cessant.
Des de principis de la revolució o guerra incivil, el Govern va publicar un pauta per a
classificar la gent en tres grups:
A: adictes indiscutibles al règimen.
B: neutral,als qui no es podia tatxar de desafectes, però possibles enemics a quicalia
vigilar.
C: declaradamentdesafectesal règimen.
Excusat és dir quela inclusió en el grup C equival, poc menys,i ben poc menys, d'una

pena de mort.
A partir de la publicació de l'ordre esmentada,la gent, especialment la burocràtica,

que era la mésdirectament afectada,es va abocar als partitsi sindicats i aquests, ab més o

menysrigorositat, acordaren no admetreafiliats desprésdel18 de joliol, ço que compliren
uns millor quealtres, però alguns, com la CNT, obriguerenles portes de bata bat i perelles

va entrar a borbollons la gent amenaçada ables penesdel'infern C i encarales del B que
no pogueren entrar en l'A.

El sogre de Pepito, estoicamentva esperar els aconteixements sense voler ingressar en

nengunsindicat (no sabre dir si açò és convicció, imprudència o cabuderia), com dies abans
de foragitar-lo me dia ab fermesa,i elclassificaren al grup C i, consequentment,el llançaren
del càrrec de cap detelègrafs: i ací està l'home ressignat esperant que vinguenels militars
a deslliurar-lo d'intranquilHitat, Si no se'l fan abans.

La Columna de Hierro de la CNT-FAI va desarmar a la Guardia Nacional Republicana

(Guàrdia) Cfivil)) del quarter de Arrancapinsi no ha parat de cometre tropelies per totes
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parts. Claramentes veu que la CNT-FAIva contra totsels altres elements del FP quecada
volta es veuen més amenaçats i més impotents.
un:

Pepito me conta el cas xocant del cap del Comité delFP d'Higueruelas, dalt del Vilarde

l'Arquebisbe,el qui és un hometan de dreta —catòlic, apostòlic, romà, etca.— que, quan el
mitin quel'Azanya va donaral camp de futbol de Mestalla del València F.C.va inutilisar400.
entrades pera restar-li importància.
al
L'home, en veure's vindre el núvol, ha sabut apanyar-se-hu de manera que s'ha situat.
en el lloc preeminent queestà i d'on ha pogut salvar algunesvides d'individus de dreta.

queenviaren de València perells i guardarcert ordre al poble. Pepito diu que li costaràla

furgaeta fins ara més de cent mil pessetes: però tot el malse'n vaja per aquí.

Aquestli dia l'altre jorn, que hi va estar, havia parlat ab Vicent Marco Miranda, capde

l'EV (Esquerra Valenciana) —tal volta aquest figuerolí hi pertanyga-,el qui li digué (quel açò
anava molt mal i que quan reba un telegramad'ell diguent-li que se'n vinga, és done aire

de vindre perquè tenen unvaixell preparat.

—iFiguren-se si yo haré eso quandolleguen los míost —li va dir—. /Con las ganasque

tengol

male,
Fa dies que no hi han milicians a la trinxera de Massarrojos. S'han dedicat a arreglar el

carrer Major cap a la estació per a què les aigues plogudes vagen a parar en la céquiade

Moncà. També no es veuen milicians ab escopetesnifusells, ni a la porta de l'abadia.
Igual fenomen havem observaten passar per Godella.
ge

Estant en el dinar, ve (Rafael) Canyiçares i ens diu que la famosa Columna de Hierro ha.
botatfoc als registrescivil delsjutjats de Valènciai registres dela proprietat,i que dosvaixells

de guerra dels adictes al Govern s'havien rebelati passatals militars.

A Víctor (Buesolli han dit que ad Alzira han assessinat aquesta nit passada huitanta

personesi que a Xàtivai altres punts també ha hagut un desori,i es corre la notícia que-s
milicians dels pobles, que van a incorporar-se a les columnesque vanalsfronts,abans d'eixir
dels pobles ne maten tants com se'n van.

La carniceria de la reraguarda serà segurament molt major quela delfront. Qui havia de

dir que vixquérem en un món tan criminal2

dni es
Ràdio Tetuan diu que el cas de les tres germanes delcònsul de l'Uruguay ha causat
tanta sensació, que va a donarlloc a que la Societat de les Nacions prengacartes en l'as-

sumpte.

Ja seria hora que la SN poguera impedir d'alguna manerael gangsterisme com a arma
convincentdela política.
Tambédiu la ràdio que estàlluitant-se als carrers de Toledo i que caurà aquesta nit en
poderdels militars.
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L'altre dia, quan els tiraren la mànega pera arruixar-los de gasolina, diu que vaeixir
un voluntari de l'Alcàcer qui va morir acribillat a trets, però va desviar la mànega cap als

enemics.

——l—

Ràdio València diu quetots els establimentsi particulars que tinguen impermeables
i tratges de pluja, quells presenten a les milícies dins 48 hores, car en cas contrari seran

considerats facciososals qui ne tinguen i no les presenten.

Lluís Zalbidea, qui té un impermeable, l'ha presentatalseu sindicatallegantla necessitat

que té d'ell peral servei de la CAMPSAi deixant-lo al seu arbitre,i altres com Vicent Bueso
han fet lo mateix.

Doménec diu que Batiste Garcia, el montador, qui ha vingut de Sueca, diu que n'han

mort dotze aquests dies, que un tal Meseguer hafet unes denúncies, (i) que els xics de

moncosí Pere Joan Serrano,ja fallit (Juanito, Marianito i Manolo) estan a la Presó Model
de València.

Divendres, 25 de setembre de 1936
———t—

Els diaris insisteixen sobre el bombardeig del creuer Canarias, al què li han col-locat una

bomba de 350 igms.: també sobre el bombardeig de Valladolit i de l'empalme ferroviari

de Miranda de Ebro.
També diuen que han fet retrocedir els revoltosos varis quilòmetres cap a Maqueda,
confessant ab açò que-ls antimarxistes s'han apoderat de Maqueda.

Entre els diaris Verdad —d'unificació marxista— i Fragua Social —de la CNT-FAI- es manté

unaforta controvèrsia, quel primer no sap com tallar i el segon exacerba.
Ah

Al taller m'ha dit Jacint) Pérez que Batistet Garcia, en vindre de Sueca, havia dit que
Vicent Meseguer, gendre de Batiste Benedito,àlias Panou, assassinat els primers dies, tenia

dos germanets d'ell tancats i que es va presentar al Comité diguent-los quesi soltarien els
seus germans si ell portava unallista de 40 feixistes. Li la feren portar i aquella nit mateixa
el mataren adell. Diu que:n tenen uns cent apuntats i van assassinant-los.
(Tomàs) Alepuz,el forner, diu que ahir varen portar dos camions de llibres (de) registres
de la Propietat a la Papelera Levantina del camí de Burjaçot.

Diu que la Columna de Hierro volia cremar-los i que-ls convenceren que-ls portaren per

a fer paper, ja que hi havia carestia.
—(—

Envie a cobrar unalletra de canvi de 30 pessetes a una Irene Bonetdel camí del Grau,

que paga: però dueslletres de 200 cadascuna no meles paguenalHegant que-s paguen ad
ells ab vales i que no cobren ab diner apenespera pagar els jornals i vi per a la farina.
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Tel

Entotsels establimentses tancaelcrèdit i hi ha que pagarab diner, per ço quees dificulta el comerçi la indústria.
Bastants comerços, pera esquivarels valesi el crèdit en la venda, s'han fet controlar
pels dependentsi obrers d'una manera més o menysefectiva,carl'abús del vale era una

cosa ruinosa i la corruptela dels comitési dels individus dels comités per anar abracants

els comerciants, especialment.
No s'ha esquivat en absolutperçò, però s'ha posatalgun obstacle al desenfré dels primers dies.

resa
L'església del Temple ha estat convertida en garage. Pareix, des dela porta, en passar,
que dins no deuen haure estropejat gran cosa. Les branquesde la porta interior, que dóna
accés a la nau, han estat eixamplades per a donarpasals auts.
En passarper l'Audiència veig molts autsa la porta. U d'ells porta el rètol eSuicidass.
Sembla gent de la Columnade Hierro. La porta principal està tancadai el postic obert,i
duesfiles de milicians ambfusells sentats. U que puja al tranvia es dirigeix a un milicià que

va a la plataforma. Es coneixeni li pregunta si ve de l'Audiència,El que pujava diu que anava

a celebrar un juí i que a la porta li han dit:
—Quien quiera juicios, que se los haga. Esto va a convertir-se en un quartel.
En passarpel carrer de Colon, encreullat de Salvador Seguí —antes Conde de Salvatierra
d'Àlava, antes de Císcar-, a la part de la Glorieta, es vegem un gran muntó de cendresfumejanti molt de paperam revolotejant pels alentornsi fins pertot elcarrer.
— e —

Abaixe al despaig de mon cunyatJoan. Pepico Ibànyez me diu quela nit passada,la

Columna de Hierro fatídica n'ha tret dellurs cases i assassinat mésde xixanta. U d'ells ha

estat un Casanova, gendre del Dr. Rodriguez Fornos. Diu que estava amagata casa d'un
republicà i han matat ad aquest també per encubridor.
—Van a cosa feta —me diu—: porten unesllistes i no erren,

Jo li faig la consideració que probablement serà la GPA (Guàrdia Popular Antifeixista) la

que li donaràels dats.

—Noésveritat, perquè jo sóc de la GPA.

Per les paraules de Pepico no es pot deduir claramentsi ell està conforme o no ab l'ac-

tuació dela FAI. Ell és de la CNT: ara es van donant compte que aquesta manera de sembrar
el terror està tornant-los en contrai el pànic cundix enlesllurs files pròpries.
En anar cap a casa trobe a Angelí CastanyerFons, del PV d'E, que me diu que, en vista

deles circumstàncies, hauran de prendre unaorientació marxista. Joli dic si convindria

millor entendre's ab la CNT.Ell heu pren seriosamenti me contesta quel'actuació anarcosindicalista és circumstanciali que elPartit Comuniste, en acabar-se la guerra, s'apoderarà
del moviment.
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Me preguntal'opinió sobre el movimenti jo, que comprenc(que) no agradarà més

que unsolresultat,li dic que provablementels rebels, abansd'arribar a Toledo, hauran fet
el màxim esforç: que allavorsels eixèrcits populars prendran l'ofensiva enèrgica, quesila

revolució portuguesa s'extén i amenaça la reraguarda, hauran els militars de dividir l'eixèrcit

i, ab l'ajut de Françai Rússia i comptantqueel poble dominat pels rebels els és contrari, la

victòria és segura.

I Castanyerse'n vasatisfet.
TE

Vaig a visitar mon cosí Marià Serranoi no està a casa seua, però trobea la fadrina —qui
és casada— i me diu que solaments fon detingut Marianito: però queja éssolt.

Me diu que a Sueca,entre'ls assassinats coneguts meus,està l'exalcalde Eugeni Vidal i

el capella,el Pastoret, bellíssimes personesi grans amicsdela família.
M'encamineal despaig de mon cosí Marià, queés a la casa de Baldoví, hui del gendre
(del) baró de Càrcer, i tampoc hi és. La portera, una murciana de les que ballaren a Belem,£0
me diu:

—El pobre chico -té prop de setanta anys- esté muytriste i acabado.Se sienta ahí en

la puerta i se pasa las horas con la cabeza cacha,sin decir nada.jEl ya es hombre de pocas
palabras...
mg de
Lluís Zalbidea ha estat uns dies sense vindre. Diu queels cridaren tots a la CAMPSAi
es prepararen a refusar algun atac perquèels dien que'ls de la Columna de Hierro anirien
capallí.
Diu quetres-cents guàrdiescivils del front de Terol sen han passat a l'enemici ells han

vingut furiosos.

Es té per ahí una porcerval.
Un oficial d'eAsalto: havia arreplegat unsòrfens d'unaltre oficial assassinat, i averiguat
pervictimaris, anarena dir-li que es desfera d'ells:
—jPero no se van a morir de hambrel
—jQue se mueran de hambre, pero a la otra vez que se repita esto, la pagarà ustél
Diu que a Toledo s'està lluitant pels carrers, ja, i que Lleida s'ha revoltat.

ir
Com Canyiçares, el meu nebot, me deu un compte,el qual import jo volia abonar al que
tinc pendent ab el meu cunyatBellot, i com les circumstàncies són altres i m'han deixat
sense més recursos, perara, tinc queferla liquidació i demanar-li diners a compte.

280 Dels que ballaren a Betlem en castanyetes de suroa, expressió emprada pera referir-se a les persones
ingènues.
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— Il —

Primi (Primitiu Gómez) diu en vindre que estan aloixant xiquets que vénendels col-legis

de Madrit. Ell treballa com un negre, però es desanima en veureelfavoritisme i la manca
RT
d'equitat.
No hi ha mésjustícia quela que li convéal partit o la que permetenlesinfluències. Igual
O pitjor que abans. Crec que pitjor que abans, car hi ha una desorientació perturbadora. —
mb
Conten que,a Xirivella, el pintoresc Comité ha posat uns impostso tatxes com, per

eixemple:

Per dir cadióso, cinquanta pessetes. Deu dir-se esaluto.
Per dir dpare, mare, germà,,vint-i-cinc. Deu dir-se ecompanyero2.
Dissabte, 26 de setembre de 1936
deis a —

Deltaller estant vénen uns milicians ab gran apresurament. Són delSindicat de la Meta-

lúrgia. Demanen conéixer les màquinesi detalls d'elles i que hu necessiten enseguida.
Ni mosdiuen per a què. Sospitem que, o serà pera fabricar municions de guerra, o per
a socialisarl'art del ferre com a Alcoi.

Josep Cavaller, l'obrer de vila deltaller qui fa de peó de màquinesi ens col-loca les canals
refractàries als forns de coure pa, viu a Marjalenesi sol tindre per costum alguns matins

d'anarperles enfores perveure les talegues.

L'altre dia, diu que va veure unes donesi ahir un carabiner morta la creu de Paterna.

Portavaal dit un anell abel retrat d'Azanya, una tovalla enrolladaal coll i una bugia. Es suposa

queestaria fent guàrdia per la vora de la mari aniria a llavar-se quan se l'emportaren.

VicentEsteve (López), qui estava a Polinyà i per Suecai el Perelló, se'n ha tornat en València: diu que en arribar a Sueca semportavenpres a Enrique Meseguer, germà de Blai, i
queal Perelló n'ha vist set talegues.

(Vicente) Riera diu que esta nit passada s'han emportat u que era torner de fustai vivia

prop desa casa l'han assassinat, la seua dona, horrorisada, ha vist a Beniferri un jove que
pareixia que encara respirava.

— b—
Els diaris diuen que s'ha detingutl'ofensiva de l'enemic a Navalperal i que eslluita als

demésfronts ventajosament peral Govern.

Verdad diu queItàlia, davant de les imminents acusacions del representant del Govern.
espanyol, Julio) Alvarez del Vayo,2:a la Societat de les Nacions, s'ha retirat de la mateixa.
281 Julio Alvarez del Vayo (Villaviciosa de Odón, Madrid, 1891-Ginebra, 1975).Periodista, jurista i polític.
Diputat pel PSOE i comissari general del'exèrcit. Com a ministre d'Estat (d'Afers Estrangers) va denunciar
l'incomplimentperpart d'Itàlia i Alemanya dels acords de la Societat de les Nacions.
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Altres diaris diuen que la SN ha admésla representació d'Abissínia a la mateixa i que
Itàlia, davant d'això,s'ha retirat.
Pareix ésser quel general francés Castelnau,22 a l'Éco de Paris, ha publicat un article
contra el FP espanyol, al què diu eFront Crapulaires. D'això ens havem assabentat perla

resposta quea l'Oeuvre:" ha publicat (l'immens pedagog i agrònom Marcel-lí Domingo
(Sanjuan), 2" qui, entre les acusacions quefa als militars, els diu que foren els germanòfils

de la Gran Guerra els qui impediren que Espanya enviara al seueixèrcit a lluitar juntals dels

aliats, mentre queells, els del FP, eren aliadòfils, amics de Françai altres coses incongruents
ianacròniques.
— C ——

(Carlos) Gargallo me diu que està convençut queallò de les proclames i sacs d'arena
llançats des d'un avió eren buleries, puix que, a pesar de la seua insistència per a quèli'n
mostraren una, no troba més que evassives.

Gimeno, ajustador que s'havia allistat a la GPA —GePAi Chepa, diuen alguns-—, ha tornat
huial treball. Diu que pera pertànyer ad ella s'ha de nàixeri que ell no es troba ab forces
per a obedir certes ordres.
No-m diu quines.
Mon germà ve cabrejat del Comité de Bancai Bolsai d'un tal Sorribes, que és el qui li
extén els xecs per a pagament de la nòmina. Cadavolta li posa més dificultats.
Huive ja a punt d'estallar car ahir va enviar un inspector i, a la vista dels dats proporciOnatspeltal, li ha dit:
—Se comprende que Udes. no tengan un céntimo, si entre U. i su hermano se llevan
todoel dinero.
Mon germàli ha dit que tantell com jo, des d'abansde la revolució, no havem retirat
un cèntim.

També, en saber queell no era el proprietari, ans l'apoderat, s'ha posata les tres pedre-

tes:

—jAhI /Conque Usted no es el amo2 Entonces, si su hermano no quiere reconocer que

se le entrega dinero, estamos aviados. Que venga, que quiero verlela cara.
lel dilluns anirem.
— d—

En el setmanari Revolución vénen les conclusions del Congrés a la CNT,i entre elles ve

la proposició al Govern de formar un Consejo Nacional de Defensa formatpercinc cenetistes, cinc ugetisesi quatre representantsdels partits polítics presidits per (Francisco) Largo
a
282 —Noél Marie Joseph Édouard, vescomte de Curières de Castelnau (1851-1 944). Generalfrancés d'ideologi
catòlica i conservadora, queva tenir una activa participació en la Primera Guerra Mundial.
.
283 —l'Oeuvre. Periòdic francés que es va publicar entre 1904 i 1946, d'idees socialistes i pacifistes
284 —Marcellí Domingo i Sanjuén(Tarragona, 1884-Tolosa de Llenguadoc, 1939). Ensenyant, escriptori
polític. Durantla II República va ocupar diversos ministeris, però la seua tasca és especialment recordada
en el d'Instrucció Pública.
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Caballero. Açò, unit a la campanya que la CNT-FAI, està fent contra els partits polítics, fins
l'extrem de dir fa pocs dies en un discurs, Juan López,Sque dlos partidos politicos podràn
ir Ccavando su propia fosax, ha posatal partit socialiste al roig brusent i medien amenace
sa
tota veu d'unsi d'altres, i no serà estrany que paren a barrades unsi altres.
En vindre a dinar Doménec (Gómez), se l'ha emportat el Manyo major per a què li con-.

dueixca un aut. Fins que torna, estem intranquils.
En arribar ens conta que han anat al Comité de Burjaçot peraclarir quelcom sobre un
camió de queviures que Massarrojos envia capalfront. No ha passat més.
Diu que s'ha assabentat que quidirigeix els assumptesde Burjaçot és una francesa
que
ell coneix de vista.

of
Ens havem enterat que han detinguta Ferran Cuesta,l'advocat, com a feixiste, i ad altres

que vivien a la mateixa casa,i no saben res d'ells.

Han vingut pel Moixú perquè la seua dona va estar de fadrina a casa del Cuesta, però

el Moixú, després de camejari enterar-sei sabre que són els de la CNT-FAIels qui els han
detingut, els ha dit que no potferres.
Ferran Cuesta, gran amic de (José) Calvo Sotelo, sembla queera feixiste o de RE (Reno-

vación Espanolal.

pa qee

Lluís (Zalbidea) diu que ha estat assassinat un directiu de la UGT. Diu que hu Sap per un
amic qui ha presenciat l'escena d'una manera casual.

Anarena un cabaret dels sotarranis d'Eslavai, de sobte, va irrumpir un grup de la Columna de Hierro.

—iManosarribal jA ver, todas las armasi
Tots anaren entregantles armes, exceptat un jove, secretari del sindicat de matarifes, qui

es va negaral-legant (que) tenia dret de portar arma. Sonarentirs i diuen quel'han mort.

El mort és de la UGT i el matador, de la CNT. I diuen que aquestanit hi han grans preparatius perquè va a hi haure potage.

Es diu potage o poleo les sarracines o baralles.
—h—
Ràdio facciosa diu que estan bombardejant Santanderi Bilbau: que estan a quatre qui-

lòmetres de Toledo, a pesar dela invasió perles aigues de l'Alberche, que no han fetaltra
285 Juan López Sànchez (Bullas, Múrcia, 1900-Madrid, 1972). Membrede la CNT. Ministre de Comerç
del
Govern de Largo Caballero.Es va exiliar, i tornà a Espanyal'any 1966.
380

cosa que causar perjudicis als camps,i que estan reparant un pont sobre el Tajo que ha

enderrocat l'aviació enemiga pera dificultar-los la marxa.
Sembla que el Manyo segueix de cap del Comité de Massarrojos.
Dimenge, 27 de setembre de 1936
—Id—

Sentim crits de l'àvia, mare de ma muller, i disputes.L'àvia està sofocada i plena d'indignació perquè Paulina,la fadrina aspiranta a monja de ma neboda Adelina, es posa de
quan en quan unestovalloles blanquesal cap en forma quepareix una toca de monja.
Vàries vegadesli han dit queaixòi altres coses que fa són una imprudència en aquest
temps, que potcostar cara,i ella, tole que tole. A poc que ens descuidem, torna a les ana-

des.

—Quiero morir por Cristo —diu ab certa ènfasi ininteligent i nom sembla massa mística,

que noli impedeix, de tan en tan, manifestar-se poruga.
Hui, se'n ha eixit al carrer ab el mocadorfent de toca monàsticai l'àvia, que l'ha vista,
se'n ha eixit darrere d'ella cridant-la esglaiada.
—Vosté vol pedre'ls meusfillsi
Desprésvolia anar a parlar ab el Manyo pera explicar-li que ella no era monja i què se

jo quantes coses.

Una desconeiximentada que a tothora ensté ab l'ànima en un fil.
see

Han passattres avions capa Terol. El pas dels avionsresulta una distracció i una espectació. Cap on van2 Són del Govern: Són rebels2 Quin tipus) etca.
Els del Govern porten cercle roig o altres senyals rojos, els facciosos, signes negres.

Certamentnosaltres —jo, per lo menys— no podem dir que hagen passatavionsrebels. Ens

sembla, es diu: però veritablement no s'ha deixat sentir elllur pas. Alarmes, n'han donat

bastants. Tot, prudència... i por.

——

Els diaris continuen ocultant la veritat donantnotícies de victòries governamentals i
d'apoderament de material enemic.
Fragua Social dóna, en la crònica dels sossoits, notícia de l'assassinat del secretari del

sindicat de matarifes —Josep Pardo Aracil, de la UGT — sense donar-li nenguna importància
ni comentari. Per contra,els diaris no cenetistes posenelcrit al cel condemnant l'atemptat87
286

Es tracta de María Antonia Ibàfiez Alonso, que estava casada amb José SenentEstellés, sogre de

Nicolau Primitiu.

287 Tantl'opinió pública com la premsa atribuiranl'assassinat deldirigentsocialista a la Columna de
Hierro,tot i que aquests ho van negarreiteradament. Sobre aquesta questió, vegeul'estudi d'Eladi Maimar,
De milicians a soldats. Les columnesvalencianes en la GuerraCivil espanyola (1936-1937) (1998: 80-83).
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—d—

in,

(Francesc) Ruvira acaba d'arribar de Barcelona i me diu que allò està molt mal. La gent
de la Generalitat clama contra l'ona de criminalitat i L'Humanitat/S en un article
Bastalo— que reprodueixen molts diaris, clama contra els assassinats i robatoris, diguentque

van sembrant darrere d'ells la contrarrevolució.

E1

Li han dit que a Puigcerdà anaren uns camionsi feren una mortaldati saqueig espanto-

sos, però la gentva reaccionari ab destralsi falsos va matar al Comitéi personessignificades
esquerranes que tan desamparat deixaren al poble.

A Barcelona diu que dominaelterror de la FAI, com alrest dels pobles de Catalunya,da

força pública manté tiroteig ab els victimaris frequentment.

No sap res de que(Lluís) Companysestigaferit, ço que es diu per Barcelona és quel

detingueren els de la FAI quanés dirigia a l'aeròdrom pera volar-se'n.

ho

Al nou Govern de Catalunya formen part tres individus de la CNT, però la UGT noha
acceptatllocs, ressignant-los en elpartit socialiste.
— P—

Ve a dinar ab nosaltres mon cosí BaldomerVendrell, qui conta desditxes com tots els no

elegits. Ell ha conseguit quel classificaren al grup B,eixint del'infern del C. No vol tornar a
Bocairent, encara que li hu pregareni fa molt bé.
L'han soHicitat els comités de la Vilanova de Castelló (poble de la dona)i Fortaleny, prop.
de Sueca.Als dos poblesva estar d'interí.
El de Fortaleny va vindre en Comité a la FETE (Federació Espanyola de Treballadors de

l'Ensenyamenti, on va entregar unasol-licitud demanant que destinaren aquí Baldomer:
però l'agafà un cacique socialiste diguent-los:
—Això no potser. Ad eixa plaça té qu-anar un atre.

L'altre és un protegit deltal.
Caciquisme plebeu,pitjor, tal volta, quel'altre.

De Bocairent conta coses molt peregrines. Entre elles són dignes de contar que el Co-

mité es va incautar d'una fàbrica sobre el Clariano, cap al terme d'Ontinyent, però anaren
els d'aquest, despatxarenels bocairentins, a pesar d'estaralllur terme, i s'apoderaren dela
fàbrica. Reclamaren en València,i vingueren a dir-los, poc més o menys, que s'apanyaren

i que les coseseren delqui les agafavam.l els d'Ontinyent desmuntaren les màquinesi
s'emportaren tot quant els paregué.

També els de Bocairent s'incautaren d'un mas que tenia al dit terme un germà de don

ManuelSimó,el carliste, germà queassassinarenels ontinyentins, els qui anaren al masa
288. La Humanitat. Òrgan d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va publicar entre 1931 i 1939jfou
dirigit inicialment per Lluís Companys.

289

Manuel Simó Marín (Ontinyent, 1868-València, 1936). Advocati polític. Fundador de Diario de Valencia

(1911). Afiliat a ComunióTradicionalista, va ser cap regional delcarlisme,diputata Corts i dirigent dela Dreta

Regional Valenciana.
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incautar-se'n. L'estatger s'oposà, però l'amenaçaren,i registraren la casa emportant-sel'aviram
i bestiar. Però el masover pogué avisar el Comité de Bocairent, queelsvatallar els pasosi
féu tornar-los al mas el botí: però amenaçarenl'estatger en tornar a matar-lo. I tornareni
s'heu endugueren tot, i no mataren el masover perquè aquest poguéfogir.
La revoluciól Esperançad'il-lusos:realitat d'ossatsi cínics, orgia d'assassins, bandolers,
incendiaris, iconoclastes,lladres:tirania dels dèbils, sepulcre decivilisacions.

slFam
També han vingut a dinar mon cunyat Pepe Senenti mon germà Emili (Gómez Nadal).
La conversació recau sobre la CNT-FAIi els seus desmans. Hi ha una part de la CNT aprofitable, però la no influenciada perla FAI. Emili diu que poca pocelPC la controlarà. Ell no
conta enel PS, Partit Sindicaliste, que pretén controlarla part exenta dela FAI i desplaçar

aquesta.

Mon germà pensa que,a Catalunya, la UGT té ja més força que la CNT. Aquí hi ha un

delegat de la Romintern P qui està organisant el partit, i ací a València ve el camarada
dJuliox, gran organisador (i) home de gran valor: molt gran deu ésser, Car Emili parla d'ell

ab arrobament.

No es sap mésqueli diuen duliox. Tampoc es sap d'on és. El comunismeés una vasta

organisació secreta que s'infiltra en totesles organisacions que vol conquerir, paralisar O

inutilisar valent-se de persones autòmates, espècie de nines que obren cegament segons
les ordres rebudes. A un organisme tal, que mataels afectes més cars i que posa el partit
per damuntde tot i no repara en medis per a conseguir els seus fins, no pot oposar-se'l
més que unaltre organisme semblant, si la societattradicional vol defendre algu dels seus
postulats, i d'ahí el feixisme, consequència del comunisme, Com el jesuitisme pareix deure
el seu origen a la necessitat del catolicisme de defendre'ls d'altres associacionssecretes
que l'atacaven.
Emili diu quel PC està decidit a atacar i destruir la CNT que no s'assimile i continue dominada perla FAI, és a dir, va a destruir la FAI. En aquest cas, crec que ha fet tard: abans que
poguera conseguir-ho serà pulverisat, provablement,perla dictadura militar.
Emili parla de la indisciplina de la FAI i de les seues desastroses consequències. De les
posicions de Maquedafogiren a la desbandada cap a Madrit huit-cents hòmens d'una
columna de la CNT-FAI, permetent quel'enemic ocuparales posicions. A Madrit foren afu-

sellats dos-cents. Jo heu dubte.
A València cremaren els registres de la proprietat —diu- i ara, el Govern, que havia de con-

signar nou milionsa reparaciói transformació d'edificis incautats, no pot fer-ho per manca
de dats: ço que redundarà en perjudici del'obrer, per manca de diners per al treball.
Quantpassa a València no té nom: la manca d'autoritat,la indisciplina, permeten que

un grupd'irresponsables cometa les majors tropeHies. L'Emili li tira la culpa al governador

290 Abreviatura en rus dela Internacional Comunista o Tercera Internacional, fundadael 1919 per Lenin i
el Partit Comunista de Rússia i que agrupavaels partits comunistes de diversos paisos.
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Arín/2' homesense energia, ara van a portar-ne u de marxiste qui posaràa tots en cintura.
Cal que'ls comitéstinguen un president nato i aquest deu ésserel governador.

Però mon germà no compta que els governadors sóninutilisats pels comités. Així inu-

tilisaren al (Braulio) Solsona: així a Arín:així faran del qui vinga si tenen temps.
Els comités es deriven d'un ordre revolucionari, si Cap la paradoxa: i com a tals tenen la
tendència de foragitartot ordre anterior, i els governadors estan en aquestcas. És ara quan
veuen que ab un desordre revolucionari no es potfer front a un eixèrcit deixuplinat, ni a la
vantguardani a la reraguarda, quan fan esforços supremspercontindrela riuada,i és el PC
qui ha ajudata trencarles escluses, esperant aprofitar-se'n delriu revolt, el qui contempla

com se'l va a tragarla revolució, que tan sàbiament, arterament, cínicament, va preparar.

Pepe i Emili tornen a disputar sobre el tema del Jesús Minyana queli ha posat la proa
a mon cunyat. Aquest ha averiguat que la vida privada del Minyana, mirada a travers de
la moral cristiana, no éstot lo decent que convinguera, sense donar-se compte quela
cristiana és moral quealPCli té sens cura.Joli aixafe el peu, perquè note que a Emili li cau

la observació Com una bomba. Senentvolgueratindre una entrevista ab el Minyana pera

convéncer-lo de la seua probitati que l'Emili li la proporcionara: però aquest es nega per

considerar-ho contraproduent. Coneix molt bé al Minyana, quiés un xicon jove.

—Homel —exclama el meu cunyat— jQuetota la vida haja estat u treballant perla
ensenyança procurant cumplir en el seu deure per a què ara uns indocumentats, unsirresponsables me posenelvet, quan hi han per ahí tants emboscats que en sa vida han fet res
perla cultura i que ara ocupenllocs de preferèncial

—Puestu tensl'obligació de denunciar-los —diu Emili—. Dis-me qui sóni voràs quant
pronte se la Carreguen.
Jo procuretallar la conversació. Mon germà es veu que ha pres, per sa desgràcia, això
del comunisme seriosament.
——g—

De sobretaula estant,arriba B., tipus del burgés de caricatura, gros, enormementgros,
quasiesfèric, galtut,coll curt menys de braços, a qui no manca més quecigarpura la boca.
eMichelíno, li diu mon nebot Paquito Ruvira, per l'anuncide la fàbrica de neumàtics que és
un ninot del mateix tipus format perrolls que neumàtics semblen.

En veure'l entrara tots ensentra pànic, per la temora la seua llengua de destral. No mira

lo que parla, no mesurales seues paraules. Perad ell tots els polítics són venals: els hòmens,
immorals, els comerciants, lladres.Ell féu una suspensió de pagaments on s'estalvià trenta
mil duros, segonsensva dir en son dia ell mateix,toti tractant delladres i males persones
els seus proveedorsqui esresistien en ésser expoliatsi el volien dura la barra.
Mon germàel mira abullsfelins. No maili ha fet gràcia i ara menys. El B. també el mira
de quan en quan a veuresi li cau en gràcia,i perçò, sense dubte, es reprimeix.

291
Éstracta d'Emesto Arín Prado, coronel d'infanteria que va exercir el càrrec de governadorcivil de
Valènciafins al 28 de setembre de 1936, quan fou substituit per Ricardo Zabalza Elorga.
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En

Ha fet un viatge en Barcelona en companyia del brigada Berlanga, company de faena,
l'heroi del regiment d'enginyersde Paterna, qui és carregàvarisoficials. Anaven a comprar
teles per a cassadoresi altre indument militar i compta que-s catalans els deien que,si
responia ell, B., que sí que-ls heu fiaven, si no, havien de portarels diners. Però tambéel B.

els exigia diners, car ell ja no podia més.

Laprimera nit anarenal barrio chino.
4Decía que era para mostràrmelo,pero él bien que se divertía a mis costas, porque a él
se le acabó el dinero i me preguntó: 'DonB,lleva U. dinero7"
—Un poco —le dije—. Y le di cinco duros.Yo, que llevaba el dinero en el bolsillo de

detràs del pantalón, tenía aparte el que había de gastarme para que no viesen que lleva-

bamés, i con los brazos hacia atrési las manos cojidas íbamos paseando, hasta que a las

dos dela madrugadale dije: Bueno, camarada Berlanga, :hasta que hora hemosde estar
paseando"'

—Pero jque usté tiene sueno2
—Yalo creol Yo soy hombre de buenas costumbres i me acuesto temprano.

Y nos fuimosal hotel.
El cuarto tenía dos camas, una junto a la puertai la otra al fondo, i él escogió la més

escondida, dejàndomela de la puertai, al acostarse, sacóla pistola i se la puso al alcance

de la mano, a punto de disparar.

Con aquel panorama, pasé una noche de perros.
Al dia seguent, ab una excusa, va anar a Casa d'un amici tractà ab ell per a quedar-se
aquí, i al Berlangali va dir que així estaria ell benlliure.
—El domingose fue con una chavalaa divertir-se. Como tenía el cochei la gasolina

gratis, estuvo corriendo todo eldía. Es gente muy sinverguenza, esta.

Tot açò exornat de ciconolx ime cago en diezle, que fan la seua conversació pintoresca

i la major part de les vegades desagradable, encara que algunesvoltes ens faça riure, més

que perlo que diu, per les passaetes que fa en posaren acció les coses que refereix com el
portar les mans darrere en passejar, per amagar-se els diners.
Per fi, mon germàse'n torna a València i deixa el camp lliure al B., i nosaltres podem
respirar.

B. torna a estar el B. d'abans.Els primers dies estava porc, aplanat, donavallàstimai fins

nosaltres, per la seua manera d'ésser, temíem queun dia o altre ens digueren quel'havien
convertit en sardina. Hui sembla queell és creu completamentsegur i fins un home necessari al nou ordre de coses, i a mesura que va recobrantl'aplom, és torna més loquaçi

més imprudent.

—Es va a comprometrel —dia jol'altre dia.
l Rafel Canyiçares me va retrucar:
—B,ya vera usté como nos compromete a todosi él se queda limpio i sin mancha.
Lo mésinteressant queens contà B. és quèl'altre dia va anara visitar al general (José)
Miaja, per donar-li compte delviatge en Barcelonai que, estant al seu despaig,el cridà per
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telèfon, d'Albacet, (Diegol Martínez Barrio, del qui és molt amic, i després de varis preguntes

i respostes vulgars, com aquests telèfons interurbans tenen molta potència, va Oureque

li preguntà:

—iCómo va por esa zona7
—iEsto està gravíssimol jCada vez peor —li va respondre Miaja.

El generalés lamentava que l'havien enganyat.Ell tenia la família en Àfrica. Ell va dir que
ab quatre mil hòmens és comprometia a arreglar açò,i el Govern no li ha donatlesfacilitats
queell esperava.
cel
Ràdio facciosa diu que:ls antimarxistes han bombardejatBilbau ab cinc trimotors i tres

cassaors, destruint 120 cases, el Govern Civil i la Diputació.Els antifeixistes, diu quehan

assassinat xixanta reens i han fet sabre quesi tornen a bombardejar, mataran els 3.800 que

tenen.

Els militars rebel-lats estan a sis-cents metres de Toledo.

També diu que en entrar a un poble, que crec és Mentrida,perla província d'Àvila,22

els soldats s'han trobat unes escenes horribles puix que, a mesura entraven a les cases, es

veules famílies sanceres assassinades. Alguns s'han posat malalts de la impressió. No han
deixat més que un homei una dona pera contar-ho.

S'han fet anar fotògrafospera retratarles escenesi fer-les veure al món.

Hi ha veritable expectació per Toledo. L'epopeia de l'Alcàcer ha ferit les cordes sensibles
de molta gent qui està pendentdela ràdio. Ahir es va donar com pres perràdio, Tenerife

o Tetuan, i moments desprésvarectificar diguent que encara no havien entrat.
Quan anàvem gitar-se, entra mig desvestit mon cunyat Joan) Senenttot emocionati
quasisense poderexplicar-se, diguent quel general Mola acaba de pronunciar una alocució
des de Valladolit al poble donantla notícia de la presa de Toledo. Enseguida s'han sentit mú-

siques, vítors i han anunciat que una gran manifestació anava pels carrers de Valladolit.

Han descrit l'entrada de Toledo, que s'ha efectuat perla porta Bisagrai la de Sent Cos-

me, deixantlliurela d'Alcàntara. L'aviació, en forma dellançadoresdetelar, anava agranant

materialment els carrers ajudadaper l'artilleria, i les columneslluitaven casa per casa desaloixant-les.
Finalment, perla porta d'Alcàntera han eixit despaorits, però aquí hi havien apostades
companyies d'ametralladores que han fet una carniceria i gran empresonament.
Dilluns, 28 de setembre de 1936
— d—

Batiste Garcia, el montadorquetinc a Sueca, me va dir quel'altre dia, pel camí del Seguial,
va veure tres dones que encara estaven calentes. També en un casell de l'arròs aparegueren
292

Realment està a la província de Toledo.
386

setanta cadavresi els xurros segadors s'escandalisaren protestant que no volien segar, puix
no volien veure aquells assassinats.
L'altra nit, diu que estavenal café ell i varis,i el fill de Marià Carrasquer,el del carrer de la
Punta, parroquià nostre, el va convidar a acompanyar-lo a una casa decites o prostitutesi
ell va refusar:i el Carrasquerse'n va anartotsol.
Poc després, uns amics el temptaven per anar en la mateixa casai perfi anaren, però, en
arribar, varen veure quela casa estava presa per milicians qui estaven esperant ad alguns.
—Aneu-se'n, que esta nit no podeu entrar.
Al dia seguentl'assabentaren que s'havien emportat al Carrasqueri que, en arribar cap

a Llaurí, el mataren d'una navaixà als renyonsperdarrere.
Del Vicent M,, nuvi d'unafilla del B. B. (no gendre), me diu queésveritat (quel va anar en

la Casa de Pueblo a oferir unallista de 40feixistessi soltaven un germàdell i el seu sogre.

—lu porta la llista i vorem —li digueren.
I va portarla llista i començaren a detindre i tancar els qui hi figuraveni tambéal traidor
Vicent M.: però enterats els acusats detinguts,estiraren a matar-lo i tingueren quetraure'l
i portar en València, a la Presó Model.
Tenia cara de traidoret.

Enric Reig (Costa), montadorqui ve de Camarles, me conta la mort de la dona delPata-

quero d'altra manera. La portaren al barranquet de Camarlesi l'assassinaren a trets. Després
passarenaltres qui també volien matar-lai, en veure que no podienrealisar els llursfins,

l'arruixaren de gasolinai li botaren foc.

Els de Camarles, quan acodiren, no trobaren més queparts de l'osamenta.
Diu que-s parroquiansd'allà no volen acceptar lletres de canvi per els pagamentsper
temora les incautacions.
Lo mateix me diu Pepe Cunyat,altre montadorqui ve del'Enveija, i que una batedora
quetenien dipositada ha estat incautada pel Comité, tambéaltres que no estan encara
pagadesi que diuen que no pagaransi el nostretaller no està incautat.
lies
Mon germà mediu queelSorribes no podrà rebre'ns hui car ha passat malanit, i heu
deixem per a demà.
S'ha rebutcarta d'Ernest Ibànyez, el montador que tenim a Portugal. Ha vingutvoltant

per Alamanya, mitjançant un amic de Paco,i porta de datael 14 d'aquest més.
Com nosaltres, ha enviat cartes, telegramesi transràdios sense rebre resposta. Va intentar

vindre perferrocarril i entrà a Espanya, però tingué que tornar-se'n per no trobar manera

d'atravessar la línia de foc.

Ens diu que hi ha manera detraslladar-se a Marsella, però no a nengun port espanyol

del Mediterrani, i pregunta si de Marsella a València potvindre. No té faena,els clientsli

pregunten quan aniran les màquines, no volenferres ans no estiguenallí.
Ell cobrà 19.000 (pessetes) que té en son poderi no sap com enviar, i que cada dia valen

menys.
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I mentre, nosaltres, sense un cèntim aquí. Qualsevullali diu que se'n vinga en aquestes
circumstàncies,ell qui fon alcalde de Massarrojos durantla Dictadura, si no recorde mal, i
és Un Xarraoret.

— C—

Com aquests dies han cremat els processos del'Audiència, vaig a veure l'advocat en
Josep M2 Herrero per confirmarl'estat del produit per la querella que va entaular Cristòfol
Bellver en contra meua,i, efectivament, me confirma que eixe assumpteestà liquidat per
ara, i que el sumari podrà ésserdifícilment reconstruitP
Me diu quela FAI s'ha apoderat del'Audiènciai l'ha convertida en quarter seu. Digne

INRI de la justícia del FP.
En Leopold Pelechà, que ésl'advocatquifa la faena d'Herrero, és diputat del Col-egi
d'Advocats delFP i, en vista del desbordament que passavai l'actitud de la FAI, va tindre

que entregar-losles claus i emparar-se de la seua consideració.

—Milicianos —els va dir—, en vuestras manos entrego el Colegio de Abogados de

Valencia para que cuidéis deél.

I sembla que,fins ara, encara no l'han tocat.Tot arribaràl
Per cert, que me conta una anècdota curiosa.Ell, l'Herrero, té un advocat passante, jove
D. Pedro Chiarri, molt tradicionaliste,i fa poc li va dir:
—Don José, qué làstima que don Leopoldo tengaesasideas, pero jo lesalvaré, porque

melo llevaré a micasa.
Es referia, segurament, al moviment que es preparava, però, vengut aquest, ha resultat

queés el Pelechà quil'ha salvat ad ell, me diu l'Herrero en vista de com es presenten els

aconteiximents:

—Encararesultarà veritat lo que dia don Pedro.
Està apesarat per no sabre notícies de la donai el nét, que són a Palma de Mallorca des

d'abansdels sossoits.

—Ben tranquil estaria jo si tinguera la meua família aquí —li dic.
Ell està content, en part, perquè també suposa que es trobaran bé i perquèacíse li

haguerafet l'estada impossible davant de la intranquillitat d'ells.
—Noss pot viure —me diu—. L'altre dia es sentiren crits i escàndalo demanant socorro

en el carrer de San Jaume. Uns anaren i semportaren el cap de casa: tornaren unaltre dia

i semportaren la marei la filla. La crià els portavael dinar fins un dia queli digueren que ja
no era menester.

Altres casos me conta, presenciatsperell: però el méscuriós és el queli ha contat el
cap del Comité deSilla. Li digué aquest que una nit se'ls presentà un camió ab pistolers de
Manzanares (Ciudad-Real) preguntat-li quants presoners tenien:
—Catorze —els respongué.
293 Segons sembla, Cristòfol Bellver va presentar una denuncia contra Nicolau Primitiu per què l'acusava
d'haverplagiat el disseny d'una maquinària agrícola, cosa que aquest negava totalment.
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—Puesdénoslos —li ordenaren.
—Deaquí no sale ni un solo preso —li retrucaren.

—jHombrel Aunque no sea mas quela mità...
—iNi unol

És a dir, que-ls manxegos aquells venien nomésper prendre una borratxera de sang.

Matar per matar, eixa éstota la llur ideologia. Allà,al llur poble, ja nos hi romandria carn.

Aquests dies, la vida d'un homeestà pendentd'un fil subtil: d'una paraula, d'una mala
mirà, d'un caprici, de la menor errada,a voltes de la perea d'alçar-se d'una caira.
—d—
Anit, la Columna de Hierro va anar pertotsels cafés fent tancar de deu a onze dela nit,
diguent-los:

—lLos buenoschicos deben acostar-se temprano.
Els de la UGT diu que estaven calentsi s'esperava poleo.
——e—

Víctor (Buesol me diu que hui han portat a la STAI(Sindicat de Treballadors d'Arquitec-

tura i Enginyeria) unes taules de dibuix procedentsd'un registre que han fet a casa d'un
arquitecte jove, dit Contreras,tatxat defeixiste.

Pareix que ha desaparegut o està tancat pres, i com quealquifuig, sense respecte als

demés familiars que hi romanen,els confisquen o incautenels béns, ad aquest li han registrat

la casa i s'han enduttot quantels ha semblat, fins dos coloms.
Víctor diu que suposa que qui l'ha denunciati fet fer el registre és un aparellador de

Torrent, d'on era arquitecteel Contreras, el qui anava en el camió en companyia dels dela

CNT, qui han fetel registre i qui seran llurs tapaores.

Entrells llibres d'arquitectura incautatss'ha trobat una carta de la JONS (Juventud Obrera
Nacional-Sindicalista) comprometedora.Juli Bellot, el meu nebot, ha volgutfer-la perdedora, però no heu ha aconseguit i els elements comunistes, sembla que tenen la idea de
presentar-la al Comité.

ml
Com ma muller m'encomana xocolata i sucre, car li manquen, com altres coses, quant
pase perles xocolateries pregunte. Ja no hi ha xocolata, perquèja no hi ha sucre. Certes

conservess'acaben, com les sardines, els embutits,la farina, la Carn...
fet

A casa m'han dit que Juanito Serrano, mon nebot, és secretari del diputatsocialiste

(Isidre) Escandell, ab ço que tots respirem, puix que aquesta serà la rònega manera quees
salve.
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ah
Netejant-meles sabates a un llustrabotes al pati on viu el meu antic amic Co

Grima, al xaflà Colon-Pi-Margall, veig eixir aquest,qui, en veure'm,s'asseu pera llustrar-se

aiximateix i me conta moltes peripècies.

Es

Ell és fumigadori té un contracte abl'estat per a desinfectar i despollegar —despiojar— les.

gents dels pobles que fugen dels facciosos i s'acumulen a Madrit.

1i

Diu de l'enormeperill d'una epidèmia de tifus exantemàtic: forma, potser, la més cel
T
deltifus, que porta la manca d'higiene. A València també començaa fluir gent.
as

—/—

nt
tn
Mi

M'han dit que-ls militars estan prop d'Aranjuez, ço que-m pareix massa prompte.

Els diaris dela nit reflexteixen el pànic que deu haure's apoderat de Madrit quan el
ministre de la Governació, Galarza,"" s'ha vist obligat a dirigir una alocució al poble, que
semblà un poc balbucient, diguent que-ls ministres no han fogit dela capital, sinó que han

tengutque anarper unes hores a donar ànimsa altres províncies, però que vana tornar,i
assegurant que Madrit no serà pres pels facciosos.

La ràdio facciosa ha dit que-l govern de Burgos ha nomenat a (Francisco) Franco capde

l'Estat i Generalíssim.

lor
Al sotarrardelsecretari dels matarifes diuen que han acodit unes quaranta mil persones

Com a protesta del'assassinati de l'actitud d'eixa Columna de Ferro queté intranquilla la

ciutati, àdhuc, la província.

La gent, es comprén que, entre els comentaris i unes cosesi altres, no anava massa

aplomada, tementalgunatac d'avió facciós o potser de la dita Columna, i en arribar en la

plaça de Castelar, o bé pelsoroll d'una descàrrega, el d'algun carretdelleter o altre feno-

men,és cert que ha romàsdeserta i que-ls milicians preparaven pistoles i fusells i, a la
Casa
de l'Ajuntament, les ametralladores.
U, no sésiab ironia, m'assegura queles corregudes arribaren fins Patraix.

Carrascosa, Aureli, qui anava a la manifestació, m'ha dit lo del carret, del lleter, però Jacint

(Pérez Capilla), l'encarregat deltaller, qui també anavai es trobavaal carrer de Pasquali
Genís, m'ha dit que a la JSO (Juventut Socialista Obrera), al llat del que fon Colegi Notarial,
hi havien uns quantsfusilers per a fer una descàrrega tancada enarribar el difunt, però la

tal descàrrega resultà oberta i més bé pareixia una ametralladora.

Dimarts, 29 de setembre de 1936
—q—

Pere, el xofer deltaller, arriba tard d'una comissió i allega que en passar perla estaci
ó
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Angel Galarza y Gago (Zamora,1892-París, 1966). Jurista i polític. Membre del PSOE, va
ser ministre de

Governació en el Govern de Largo Caballero des del setembre de 1936 finsal maig de 1937.
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del Nord l'havien fet parar com a altres auts que passaven, pera transportar gran cantitat
de ferits del front de Talavera, dien,als hospitals.
Me diuen quells sindicats han acordat declarar que la Columna deFerro està alfronti
queels individus que van perahítitulant-se dela dita columnasón facciosos. També diuen
que han estat morts set dels dits individus.
El que va assassinar al Pardo (Josep Pardo Aracil), diuen que està detingut al Govern
Civil i que els de la Columna amenaçaren ab anara lliurar-lo, però que aquí reforçaren les

guardesi prepararen les ametralladores... i no anaren.
—b—

He anat ab mon germà Pacoi Aureli Carrascosa al Banc de València per parlar ab el
senyorSorribes.

Després d'esperar més d'un hora, ensdiu u dels qui són a la antesala,i qui fa com d'in-

troductor, que no es podrà parlar tampoc hui enell nifins d'ací unsdies.
Sembla quela situació d'aquesta gent no és massa tranquila, car ací ve tothom exigint

diners, bastants per la tremenda i amenaçantab pistoles, i aquest estat anàrquic, sempre

ab la vida exposada i sense poder complir ab el deure que hom creu, certamentés bastant
desagradable.
Ab l'assassinat del Pardoi la vinguda del nou governador han plantejat el problema, i

de les reunions dels comités d'aquests dies estriba que continuen enla seua tasca 0 que
l'abandonen.

Quedem en tornarel divendres.
—(—

Trobe ad Anita Bellot, la meua consogra, qui me diu acaba de parlar ab u qui ve d'Alzira
i li ha dit que d'aquesta població a Carcaixent hi havien setanta dos cadavres.
Pels pobles és un desori com mai, segonsse diu per ahí.

No obstant, consola un pocl'ànim el veure que cada dia pareix que hi haja més GPA
(Guàrdia Popular Antifeixista) i que aquesta sembla més responsable i més humana.

sl

Verdad publicael seu article de fons contra del gangsterisme revolucionari. eNo mai és

tard quan s'arriba,, diu un adagi.

No diuen que ha caigut Toledo, ans que hanrebutjatels rebels que atacaven la imperial

ciutat.

Tambédiuen que continuen vencent.
—e—

A Víctor (Bueso)li han dit que no es permetcircular per València, armats, desprésde les
set de la vesprada.
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males
(Francesc) Ruvira me diu ques'ha pres la determinació, pel ministre d'Instrucció Pública
,

de deixar cessants a tots empleats d'ensenyança, declarant-losinterinsi donant-los unmes

de tempspera solicitar el nou ingrés.

Açò és més noble que no la fórmula d'anar publicanta la Gaceta els cessants per
desafectesal règimen, que era tant com declarar-losfora de la lleii sentenciar-los a mort

en plaç més o menys breu.

Per aquest motiu, tots els qui no tenien segurel grup A,i especialmentels amenaçats

d'inclusió al C, feen ço que vulgarmentésdiu ediablures sense mollev per a demostrarel seu

esquerranisme, no sols des de la cuna, ans des d'Adani Eva, donant-se el cas de que molts

hanlogratsituar-se al grup i a llocs devallen davant la indignació de molts dels autènt

ics

esquerransi d'altres qui, sense ésser-ho, han estat sempre de ideesi fets democràtics.
El meu cunyat me diu que donya Maria Villén, que és comunista detotala vida, segons
ell, se li lamentaval'altre dia d'açò i dia indignada:
—iAún resultarà que me voy a quedaryo a la derechal

—iPero, donya Maria —diu que va dir-li Ruvira— considere U. que aquí no sólose lu-

cha por conservar el empleo,sino la piel. Es inihumano lo que pasa, que a uno lo declaren
desafecto al régimen,i es tanto como sentenciar-lo a muerte: muchosya se conformarian

con quedarse sin empleoi perder la carrera, por con tal queles respetaran el
pellejo: pero

la vida es muy amable.

reg

Pep Senentve rebossantd'alegria a passarla nit ab nosaltres.
—la estic cessantl —mosdiu joiós, com poguera haure'nsdit altra hora 4Jatinc pla-

çalx

Ell és u dels turmentats per la monomania de la persecuciói la temor de quel seu nom
aparega, d'un moment adaltre, a la Gaceta, publicant-lo com a desafecte al règimen, com
al meualtre cunyat, Joan Nicolau, quil'han deixat sense nenguna de les duescàtedres
que
tenia.5

—h—
Ràdio facciosa descriu la presa de Toledo. Diu quel'aviació, maniobrant com les llançado-

res d'un telar, anava deixantcaure per davantuna cortina defoc, facilitant el camí, ajudadia

perl'artilleria, diu queels catalans —mira que-s tenen mania als catalansi- forenels primers
que fogiren obrint-se pasa tirs: que l'entrada l'ha dirigida el general Varela mateix:é que hi
havien dins Toledo 10.000 governamentals defenent-lo, que van arreplegats prop
de dos

mil morts i altres tants presoners.
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Joan Nicolau Balaguer, professor de l'Escola Normal d'Alacanti farmacèutic.

296 José Enrique VarelaIglesias (San Fernando, 1891-Tànger, 1951).Va participar en la Guerra del Rifi
el
1932 en la sublevació de Sanjurjo. Al començamentdela guerraes va sublevara Cadisi el 1939 ocupà el

càrrec de ministre de l'Exèrcit.
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a
Relata que al coronel Moscardóli varen prendreel fill els governamentals i que l'ame-

naçaren quel matariensi no retia l'Alcàcer, i elfill li va dir que dell no es preocupara, que
no retera l'Alcàcer i que moriria per Espanya.

Unaràdioitaliana, després de fer un gran elogi de (Francisco) Franco, diu queés el general mésjove d'Europai u dels seus millors tàctics militars.
Dimecres, 30 de setembre de 1936
—qa—

Des de la una del matí he venguta dormir-mea les cinc. Les 5,30 no les he ogut. Quan

me vaig gitar, mendormisquí enseguida, després m'he desvel-lat. Ha passat un avió cap a

la una: a la matinà n'ha passat un altre. No sési seria el mateix.

No podia dormir-me. Uns mosquits amenisavenel desvelab lesllursflautesi caríciesi
he coneguttotesles posicions que es poden adoptar alllit, i el meu cap era una olla que
bollia sense parar,i fins la dolor de cap ajudava l'amargar-me la nit.
He resolt el problema sociali el polític de les nacions. Captivaments, combinacions,
eixemples, m'han portat a conclusió que no hi haurà pau al món mentrelo polític no és
disolga enlo social, és a dir, mentrela política no deixeel primerplano on hui la tenenels

hòmens posada,i passe a ocupar-neu dels secundaris per ésser una de les necessitats de-

rivades de la convivènciai de la solidaritat humanes, de dirigir les relacions i les accions no
corporatives comunesa tots els grups de les poblacions, comarques,regions i nacions.
Ha passat un altre avió cap a la matinada. He començat a pensaren eltaller, en màquines
i artefactes.
Per fi m'he endormit quan ja anava a alçar-me.

ue
(Carlos) Gargallo me diu que perla ràdio facciosa sap que ha hagut una gran batalla

entre l'almirante Cervera, rebel,i l'almirante Ferràndizi altre, guvernamentals, afonant-los

els dosi fent-se el senyor del'estret de Gibraltar.

——

Vénen altaller uns milicians demanantunallista del personaldeltaller (i) consignantels
xiquets que volen aloixar a llurs cases.
Segons me diuen,és que estan portant molts xiquets de Madrit, algunsarriben a dir que

han vingut cent camionsab 8.000 xiquets,altres diuen que:n portavenfins 30.000.
scmbfEl

El Vicent Esteve, de Paterna me diu que continuen afusellant —més ben dit ametrallanti,
encara millor, pistolejant— gental Picaderi al Ferrer, molta gentjove. Els porten en unsauts
de l'Hotel Metropol,rojos, i en els de la línea de Benimàmeti Paterna, grocs."7
297 Durantla guerra, l'Hotel Metropol, queestrobavaal carrer de Xàtiva, enfront de la Plaça de Bous, va
ser la seu de l'ambaixada soviètica.
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La gent va a veure'ls ab insana curiositati els qui estan acordonantels envien, i nosembla
queels qui els maten tenen massa gust de que-s vegen. Lo que causa més sentiment són
els xiquets que porten les dones a contemplar aquelles macabres escenes.

Diu queels presos els porten del Govern Civil i que eixes carniceriesles fan les gents

que vénendelfront desesperades, perquè diu que-lsfeixistesels tallen les orelles i encara
lo que tenen d'home als morts.

Sembla que açò deuenésser bulos quefan córrerpel poble alafí de que aquesttrobe
justificada tanta matança.
—e—

Fragua Social copia una notícia d'un periòdic francés que diu el general Franco haure

estat assassinat per un seu xofer. No hi ha que pedre d'esment que fa quasi dos mesos

també un periòdic francésva assasinar al general Mola.

Madrit es prepara per a defendre's i Verdad diu que serà la tomba dels rebels.
Cf

FAI.

En passarperl'Audiència, la veig tancadai sols oneja la bandera roja i negra de la CNT-

Digne final dela justícia del FP.
Com hui havem romàs ab quedar a la casa de València i dinar-hi, mespera ma muller i

mafilla Xari, que, en dir-los ço dels xiquets, es tornenfolles demanant-me que en faça portar

dos pera cuidar-los, quan mésxiquets millor.

—Tots els demanaran grandets p-a que:ls donen pocafaena,i nosatresxicotets, encà
que:n donen molta.
I he telefonataltaller diguent que-ls demanen.Hi ha que fer obra decaritat,siga qui siga

el calgut, que ésla veritable caritat:l'altra sol ésser més bé conveniència: do ut des.
ag

Després de dinar m'entretinc treballant per arreglar alguns assumptesatrassats: però

com fa dies que no sé res de Soriano (Francesc Soriano Buesol, decideix anar en sa casa al

carrer de Salamanca.

Sempre m'obria l'oncle —don Ramon Santa Rufina, capellà del Col-legi dels Xiquets de
Sent Vicent-, i aquesta volta ix sa mare, ab una cara de dolor impressionant, qui sembla
sentir un gran alleujament en veure'm i em fa passar. El cor me pega un bot.
Hauran assassinat a Soriano2

En entrar observe gran desordre la saleta de l'esquerra, on sempre se merebia.
—Hanvingut a regirar-nosla casa —me diu proranta llàgrima viva— i s'han emportat
al tio i al meu marit.
298 Expressió llatina que podem traduir per edónai rebràsa o cet done perquè em dónes,, encara que
ambla idea defer el bé i acceptantla dilació en el temps delretorn de la contraprestació.
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Me contala desgràcia.Fon ahir. Vingueren pel dematí (serien les nou)i els va obrirl'oncle.
Era sempreel qui obria.Els va mostrar un salvoconductefet pelPartit Sindicaliste quan es
va incautar del Collegi dels Xiquets de Sent Vicent. En vista dels informes immillorables

que reberenels incautadors, encara dels mateixos xiquets, el salvoconducteera molt ampli

diguent que no esregistrara la Casa i que es respectara, que el Partit Sindicalista responia.
Tots havien respectatel paperfins ara, exceptat aquests, que eren de la CNT:ella no
sap si eren de la FAI, però devien de pertànyer quan no respectaren el salvoconducte dels
sindicalistes.
Registraren tota la casa: mobles,llibres, objectes, racons, papers... fent un saqueix ab
robatorid'alaixesi diners (il deixant-los senseres.
—Hasta les alaixetes de record de les meuesfilles buscaven pertots els amagatallets

com sis heu haguerendit. Deurien ser del'ofici —lladres—, i com se rien a cada cosa que

trobaven. Nosatros estàvem atemorisats i oiem com eltio s'excusava,i li preguntaven coses

i ell dia que no sabia res. Quan els paregué,se l'emportaren.
—Nos'apure —li dien—. Allí tendrà mongitasi frailes de companyia.
—Ell, que no maihaalçatla vista a mirar una donai quan anàvem en ell fea que anaren
separats,i en el tranvia, un a cada estrem...

Altres se'n quedaren esperant.

—Estàvem horrorisats de les blasfèmies que dien i el poc respecte.A les tres va arribar
el meu marit i se l'amportaren.
Els paregué que digueren quese'ls emportavenalcarrer de SentVicent, seguramental
quarter que tenen al cantó dela plaça de Sent Agostí.
Encara se'n quedaren uns, potser persi en venienaltres, i Cap a les nou de la nit se'n
anaren diguen-li:

—Por usté también vendremos.

Ella havia enviatal pis de baix per a quècridaren pertelèfon al Govern Civil, però aquí
es negaren allegant quel tenien intervingut. Provablementun excés de por que a hores
d'ara haurà costatla vida a dos hòmens.

És a dir, que si a mi se m'haguera ocorrit vindre a visitar-los ahir per compte de hui,

aleshores d'ara estaria convertit en moixama ficat a una al-la esperant el torn sense que
a casa pogueren sabre on estavajo.
l allí estaven la mare anciana, mésvella pels sufriments d'aquestsdies, ab un fill fogit,

altre tancat, el marit i l'oncle Déu sap on,i l'altre fill gitatal llit de Mal de Pott, sense més
consol que una fadrineta ni mésrecursos, tal volta, després del saqueig.
Què fer2 On anar La criaeta se'n ha anatal Partit Sindicalista a demanar empari jo, pel
seu encàrrec, vaig a veure a una senyora, donya Maria del Carme Murciano, hostajada a
l'habitació 23 de l'Hotel de Londres, al carrer de Barcelonina, amiga d'ella, a qui li féu l'encàrrec perla fadrineta que vera un tal Manolo, que diu que podia fer quelcom pelfill, a que
li contarà el sossoit.
Però resulta queel tal Manoloés un criatdel'hotel, qui és de la UGT,i és inútil dir-li res
del'assumpte,tractant-se de la CNT.
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En tornar, no sé com deixar aquell vall de llàgrimes. La fadrineta no ha tornat encara
delPartit Sindicaliste, a mi me se fa tard i vullc fer alguna gestió i no tornar a deshora en

Massarrojos, perquè la família no patixca.
Romanem en que demàaniré a la Presó Modelperveureelfill pres, ja que la mare no

es pot deixar el malalt ni s'atreveix per la temor de pedre'l també i no trobar-se'l en tornar.

Jo faré quant puga.

dslira

Quant puga, queserà ben repoc. En circumstàncies ordinàries, jo aniria al quarter,m'interessaria, pregaria, faria lo possible, perquè la seguretat personal no patiria: però 4qui, qui
no siga d'ells, es fica sol en eixe abans temple de la innocència i hui centre de l'odi, cubil de
feres, ni qui me va a acompanyar queno tingael perill de caure en una cel-lada7
Se me ocurrix anar a parlar ab Pepico Ibànyez, qui és de la GPA, segons me va dir, perquè
m'oriente en aquest assumpte, i en contar-li-hu me diu ràpidament:

—Això és un cas perdut. En eixos no hi ha quis fique: aleshores d'ara ya se'ls han fet.
Això és un robo en totesles delallei.
l en assabentar-se de quieren les víctimes exclama:
—Chel Això és don Ramoni Tan bona persona que eral
l me conta lamentant-se una sèrie de casos.

—Estan preparantla contrarrevolució —li dic—, si no posenfi a tantainjustícia i crimi-

nalitat.

eLlebres a la vanguarda són valents de reraguarda.s Fugen davant d'un enemicfort i

s'ensanyen ab víctimes dèbils la major part de les quals no han comés més delicte que resar
el rosari o tindre una pesseta o encara un cosesvelt i una bella cara, i no digam dels que
hagen comésel crim de votara les dretes o fer la propagandallur.
D'aquest matí me conta uncas. Estava de servei quanl'han avisat que estaven saquejant
una Casa on han acodit, trobant-se a varis fusilers als qui han encanonat.
—Nosatros portem autorisació per ad açò.
S'amportaren en coses deplata, alaixesi tot quan els pareixia de valor, fins unesbotelles
de xampany.Eren d'un sindicat del Grau i cadascú portava sengles autorisacions delllur

Comité pera registrar quantel plaguera.

—lels han tingut que deixaranar, entotel dolor de cor i ganes de pegar-los un tir, que

ya estàvem decidits al vore-los. Venien en nosatros dos de la CNT i yo els diguí: eQuè fem2,,
i ells me digueren dTirem-los, homels: però mos ensenyaren els paperotsi, què havíem de

fer2 Però li ha fet un atestatal governador diguent-li tot lo que havia passati que si no mos

dóna mésautoritat, dimitim:i el governador ya ha radiat pertres vegaes, no hu hassentit2,
que nengúpot detindre a ningú ni registrar ninguna casa més que la GPAi perautorisació
firmada pel governador.

Tot ço me hu diu d'una manera melodramàtica i com condolint-se. No sé quèhi haurà

desinceritat. Estem vivint una farsa tràgica que a voltes seria còmica sinó fóra tan sanglant
i cruel.
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El governadorl Val I qui és el governador: Un senyortal volta virtuós, però qui és un
pelele de drap manejat pels comités dominatspelterrordela FAI. El Govern de Madrit no
pinta res ací. Vet ací una autonomia indesitjable. Una autonomia manejada perforastersés
molt pitjor que un centralisme.
——

En eixir, mon cunyat Joan m'acompanya un troç:

—lu saps d'Emili Baixauli2 Li han fet una passaetalLi han forçat a firmartoteslesllibretes

queteniai talons de comptecorrent, cedir accions, etca. L'han deixat neti, lo més gros,és

que l'han amenaçatde mortsi el dilluns no acodix la cunyada, que és unareal hembra,a
una cita.

Mepareix una cosa tan absurda,tan indignant, quem quede un poc confús, pensantsi
la maldat humana pot atényer encara major refinament de crueltat.

—Ya comences tu també a pendre porl —me diu Joan confonentels meus sentiments.

En eixir, és ja molt tard i me'n vaig cap a l'estació, car la família començarà d'estar
intranquilHa.Els farols blaus apenes donen llum, apagadal'elèctrica, hom suposa queValència romandrà a la penombra.
A l'estació trobe al Gallo, de Massarrojos. Me diu que hui, al Garage Victòria, onell treballa,
estaven acabantla reparació d'u dels auts que la Columna de Ferro va a utilisar per a anar
en Múrcia a matarquatre individus. eServicio a domicilio.x
Me diu queells mateix li digueren que han assassinatl'assassí del Pardo (Josep Pardo
Aracil).

Els
Víctor (Buesol mos diu que-ls avions d'aquesta nit passada causaren certa alarma a
València i s'apagarenels llums.

També ha ogut dir quells rebels van ja sobre Aranjuez.

Em refereix el cas que li han contat sobrel'assassinat d'un guardacivil retirat, que demostra fins quin puntserveixen els salvoconductes.
El tal guarda havia fetel servei durant molts anysa Sollana, on hi havia deixat molts amics.
Un dia és trobà u del Comité d'aquí (el guarda,enretirar-se, se'n va vindre en València, on

vivia ab la família en companyia d'un parent seu, també guarda civil, ab sa família), el qui

era amic,i en dir-li el guarda que no anava en Sollana per no tindre salvoconducte, el del

Comité li oferí fer-li'n u, Ço que va complir.

—A voresi ve cap allí, que allí estaran molt bé.

En vindre la carestia d'alimentsi l'amenaça dels avions, els guardes pensaren enSollana
i en el salvoconducte.
—Mira, yo aniré a Sollana —diguéel del salvoconducte—, prepararé aloixamentpera
les famílies i les portarem allí: nosatros ya s'apanyarem enValència.
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I, confiat ab el salvoconducte, se'n va anar en Sollana i a la estació el detingueren i

l'assassinaren.

,

—Untraidor que hi havia en el Comité.

Eixa és la explicació que han poguttraure. Haurà bastat que hi haguera algúque li

guardara ressentiment per a què tota la bomhomia que l'home desplegara durant tants
anys, esquivant-se a mà de milers d'intraquilitats al poble, ni li haja valgut pera res.Mana
la malvestat.

saps
Lluís (Zalbideal se'n va ad Alacant en missió secreta, segurament de la CAMPSA.
Ell no ens diu per a què i nosaltres també no li preguntem res.
Dijous, primer d'octubre de 1936
—a—

Els diaris insisteixen sobre la mort del general Franco i anuncien queles tropes catala-

nes s'han apoderat d'Estrechoquinto i Monte-Aragón, amenaçant Osca (il havent castigat
alamona l'enemic.

També desmentenla notícia de la ràdio facciosa que anunciava una derrota marítima
dels governamentalsa l'estret de Gibraltar diguent que havia afonat el destructor Gravina,
i anuncien que ha entrat a Casa Blanca (Marroc).
També diuen que ahir vingueren dos mil xiquets: no huit mil, com dien.
És xocantun article que, sobre finances, publica FraguaSocial i que esve a resumiraixí:

és indignant pensarque en paisosdetirania feixista, on el treballador és explotati esclavisat,

com Alamanyai Itàlia, vagen millorantla llur moneda sobrealtres paisos, mentre ad aquests,
on elproletariat goja d'immillorables ventajesi de llibertat, com França després deltriomf

del FP, la monedacaiga, l'economia perilla.

Doneu-mosarmes,diu al FP francés, ajudeu-nosa batre el feixisme i acabarem abl'ame-

naça d'aquest.

Segurament que no ha pensat que entre'ls feixistes que milloren la moneda també està
Portugal: sinó, el senyalaria.
És la lògica de la nova cultura proletària, o millor dit dels vividors del proletariat: el

feixisme millora la economia, la demagògia la tira per terra: consequència: destruim el
feixisme.
Les mentalitats de cervell apergaminattraurien per consequència la necessitat d'esquivar

la demagògiai els estats revolucionaris, però és perquè no coneixen la nova ciència del

coneixement nilligen La Traca niel Tio Cuc
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Tant La Traca com ElTio Cuc eren dos setmanaris satírics: el primer es publicava a València des del

1931 en castellà, tot i que el primitiu setmanari, del 1884, era en valencià:el segon, es publicà des del 1914

fins al 1936 a Alacant, en valencià.
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—b—
Vicent Esteve me diu que a Paterna continua la borratxera de sang. Ahir cent dos. Dies
de cent huitanta: moros, militars, guardescivils particulars... Dies passats, diu que mataren
els diputats Martínez Sala" i Gerard Carrereslt selectoreros, els dos, delpartit blasquiste.
Llàstima que per a matar un culpable heu paguen tants innocentsl Aquests han contribuit
a l'actual moment. En política, dos immorals, però no-ls han assassinat peraixò (si per això
assassinaren, quants en romandrien del FP2) indubtablement els han assassinat perquè no
n'ha de quedar nengú queno estiga ab ells, especialment els del Bienio Negro, que diuen

als dos anys que governarenradicals i cedistes, és a dir els d'IAlejandrol Lerrouxi els de
José María) Gil Robles.
——

(Vicentel Riera, el modelista, fon campanerdel'església de Burjaçoti me preguntafrequentmentsi peraixò li van a dir alguna cosa.Ell era campaner perquè son parei son avi
eren campaners.
Me diu quel metge Artur Cervellera s'ha tornatfoll. Anaren a cercar-lo vàriesvoltes fins
que l'home va perdre'l cap.
D'un altre metge de Burjaçot me conta que anaren perell i se l'emportaren a una masia
pel terme de Paterna, que no sapdir, i volien matar-lo,i a força d'instàncies del xofer quel va
portari el coneixia, i vainsistir que era una bellíssima persona, el tornaren, però està malalt
molt greu d'una pujà de sang.
—Però diuen que se'lfaran, perquè és metge d'una mútua, segurament d'accidents.

Ha hagut un espolsó de metges de companyies de segurosd'accidents...
Me contaelRiera que diuen han mort al forner de Burjaçot perquè no ha volgut declarar
On estava elfill.
Un dia anaren per aquesti el pareelféu botarpelcorral a la casa delllat. Aquíli digueren
que s'amagara a la cambra, però elpànic del xic era tan gran que es va assomara la finestra
cridant socors, a pic de comprometreels qui l'havien amagat, els qui el feren fogir cap a
unaltre indret.
El pare ha consentit morir abans que denunciar elfill.
Lamente aquestasituació que immovilisa les persones.

—Qui trau la cara per ningú2

La revolució ha portat d'ordinari el poder, pertot arreu, a les mans mésindesitjablesi
insospitades,i éstal la distància moral, econòmica o declasse quehi ha entre els qui manen

ara i els ara perseguits que, moltes vegades,resulta difícil trobar qui, veritablement, puga
eixercir influència pera salvar un pobre desgraciat que ha caiguta les mansdela justícia

300 Pascual Martínez Sala. Comercianti diputat a Corts per València el 1933 pelpartit Unión Republicana
Autonomista.
Gerard Carreres Bayarri (València, 1885-1936). Advocati polític. Va ser diputata Corts perValènciael
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1931 i el 1933 pel partit Unión Republicana Autonomista.
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popular, que ara s'estila, per motius que en altres ocasions ens hagueren fetriure i que hui
ens indignen, quan no ensfan plorar.
Això, quan els qui manen no són forastersi

—d—
Prenceltranvia per anar a veure Francesc Soriano a la Presó Model. En passar perles

torres de Quart veig a la porta del quarter un camió carregant paperam manuscrit en fardells.
Què serà2 Haurantraslladat ací algun arxiu que ara trauen o serà el de les torres2

En arribar a la Presó Modelveig gran gentada fent cua i esperant. Les portes són tancades
i m'acoste a la reixeta delfinestronet:
—-jFarà el favor de dir-me que es precisa per a veure el pres Francesc Soriano2 —li pregunte un poc cohibit per la manca de costum.

—Pues, una autorización —me respon elcarceler entre seci estufós, deixant-me perplex— /Qué no ha leido U. el aviso7 —continua l'home en veure'm embadalit.
—Es que estàn suspendidaslas visitas —me diu melencòlicament i amable una dona

qui espera.

l me fixe en un paperblanc que han apegata la porta on es diu que s'ha suspésla visita

als presos fins nova ordre.
Examine totala gent de l'alentorn. Cares llargues,tristes, de gentada que acodix a la
visita i que muda, sense parlar-se, poruga, desconfiada,desfila. Llàgrimesfurtives i poques.
Qui mési qui menys ofega la pena.
Alguns milicians pululen perla porta, com si espiaren. Observe que no hi ha més home

quejo. Els milicians no solen estar hòmens, ansferes. No obstant, de tothi ha, jo no:m puc
queixar i conec casos de milicians que són hòmens.

Una cua hi ha formada per a entrar. Gent modesta,fadrines-criades la major part ab

cistelles, mocadorsi paquets. Són les dones que porten el menjarals llurs presosfins el dia
que-s diuen:

—Ése ya no estó aquí.
Senyal de que ha entregatl'ànima l'ésserinfinit.
Me'n torne trist i llance la darrera mirada al personal persi conec ad alguna persona,i

en grupetisolat veig la senyora de Monmeneu —Josep-—,qui fon president de Lo Rat Penat,

secant-se unes imprudentsllàgrimes fugisseres, acompanyada de duesfilletes i d'una

cunyada.
da.

—Ésvosté la senyora de Monmeneu2 —li pregunte impressionati torbat a la cunya—S6C yo. Qui és vosté: —me pregunta a son torn, al-ludida.
La senyora de Monmemeuestà envellida, la cara rugada, marcida d'haure vixcut vint

anys en aquests dos mesos.

—Sóc Nicolau-Primitiu, president qui fon anterior al seu marit.
—Si, ya sé. Ell me diu: eEn tants amics que tinc i ningú em trau d'ací
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—Ay, senyoralEls qui volguérem fer, no podem res, i els qui pogueren, no volen, o és
que també no poden.
La Monmeneua no pot continuar, la cunyada, més serena, diu que a part del seu cunyat

té dos germanspresosi dos fogits.

—Buscantinfluències ha hagut volta que ha tornata casa a les dotze dela nit. Promeses,
paraulesi quasi sempre negant quees troben en casa els que se busquen. Han anatal Rat
Penat per a què la nova junta avalara el meu cunyat com a que ha segutpresidenti que
era valencianiste abans que res, i no hu ham conseguit. No volen ferres, yo he perdut ya
la esperançal
—PFaça vosté lo que pugal —mediu.
—Sijo puguera.
La senyora de Monmeneu no pot contindre elfil de llàgrimes.Els xiquets miren entre
assombrats i espaordits, sense sabre ço que'ls passa. Rònegament, la cunyada,alta, esvelta,
rosa, quasi mayestàtica, es manté serena,els llavis apretats ab un rictus de ràbia impotent

mal contesa.

Així ens passa a molts, moltes vegades...
Lrpbjae
Prencel tranvia per anar en casa de Soriano, i a poc veig una xiqueta que porta un do-

cumenta la mài altres que volen, i em tire del tranvia pera arreplegar-ne uns quants. Són
processosi questions judicials militars, al paréixer, i deuen haure caigut dels camions que
trauen de les torres.
És compromésarreplegar açò que volen fer desaparéixer, perlo vist.
En arribar cap a les torres veig com per la reixa que cau damuntla porta, es veuen
molts cabets que miren. Observei no pucdistingir. A la porta del quarter hi ha ara un carro
carregant paperam.
En pujaral tranvia de circumvalació medite sobre els moments espantosos que vivim,
quan metrau de l'ensimismamentla veu del cobrador que me diu:
—Vosté creu que noconec2
Aquest exabrupteen tals circumstàncies no és pera divertir nengú: no obstant,joli faç
unariseta de conill.
—Est-home —diu dirigint-se al conductor (anem a la plataforma davantera)— ésel
millor patrono de València. Est-home...
lllança a continuació una retafila de ditirambes que:m tranquillisen. Resulta ésser Mon-

raval, un fuster quevaig tindre fa anys a ma casa, qui va canviar la fusteria per la cobrança

als tranvies.
Aprofite la ocasió per preguntar-li si sap què trauen de paperam deles torres de

Quart.

—Ésl'arxiu de les presons militars, els de la FAI heu trauen per a cremar.
—Homel 41 no seria millor que hu convertiren en paper, ja que va tan escàs2
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—És que nos fien. Lo millor és cremar-ho:aixina tenenla seguritat que tot es pert.

—fi—
Cobre centpessetes d'unalletra i vaig al Gas Lebón a pagar quatre rebuts que hi han

pendents.Ara, el qui no paga és declarat facciós i són de veure les cues per a pagar quehi

hantantal sindicat d'aigua com al del gas. No mai havia passataixò. Als demésllocs, supo-

se que passarà lo mateix. És a l'Ajuntamenti a la Diputació on sembla que no va nengú a
pagar. Delesllurs amenaces nengú nofa cas, però, dels sindicats2 eGuarda, Pablo, que son

podencos2. Empren unespistoles..., Volia dir unes raons...

je
Del Gas Lebón —carrer del Gravador Esteve— me'n vaig en casa de Soriano, Salamanca,

21. La casa està entre dos solars. Davantn'hi ha un altre i un edifici en construcció,i Pepe,
el Saboner (qui no és saboner, sinó pedrapiquer) està assegut en unstaulons.
Ens saludem i seguixc.
La portera és a la porta del pati parlant ab una veina.
—lLa senyora de Soriano: —pregunte.
—Hasalido —me repon seca, i em quede parat un poc.
—No sapsi tardarà molt2
—Anit se'n varen anar.
—El xic també2
—Sí, senyor.
No sé quèfer, si continuar preguntant o no.
—Nols acompanyava nengú2

—No, senyor. Digueren adiós i res més.
Un poc confús, me'n vaig. No sési la criada, en tornar, portaria alguna mala notícia O si

se'n anaren per temora que tornaren perla mare.

Se me ocurreix anara l'Hotel de Londres, 23, persi han anata refugiar-se aquí, però no

saben res i suposen que hauran pogut anar en casa una parenta que creu tenia pelcarrer

del Conde de Salvatierra d'Àlava.

dis
El meu fill Primi ve ab un volumetsense importància procedentde la biblioteca del Col-

legi Major de Sent Tomàs deVillanueva. Ell estava a la Na Monforta 2 i pel balcó veia com
els de la FAI, qui ocupenl'edifici del dit col-legi, tiraven elsllibres al carrer de qualsevulla
manera. Diu que hi havien belles enquadernacions.
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Esrefereix al Colegi Universitari de l'Assumpció, més conegutpel seu nom popular de Na Monforta,

perquè va ser fundatel 1553 perla vídua de misser Bartolomé Montfort, Àngela d'Almenar. Estavaa l'actual
carrer delPintor Sorolla. Primitiu Gómez estrobava enla seu del Patronato de Misiones Pedagógicas,al qual
pertanyia.

402

DS

Ell s'ha acostat després, com molts altres, contemplantla barbàrie, alguns agafaven
volumsper a examinar-los.
—Nocal que feu que no se'n emportareu nengú.
Segons handit perallí, han fet unaseleccióa la bibliotecai tot ço que-s ha paregut,diu

que van a vendre-hu com a papervell.

Diu que la major part semblavenllibres de teologia, bulesi religiosos.
——

Pepe Senent, mon cunyat, em diu que u de Murla quihaestata sa casa li ha contat quela

ColumnadeFerro, en passar per Gandia, va cometre bastants desmansi asassinà a set. Tam-

bé ha fet desori pels poblesdels Alforins. Però des de Gandia avisaren a Alacant on anaven
i aquí els reberen ab ametralladores i els causaren xixanta morts. Nosé si m'heu crega.
El mateix li ha contat un cas curiós.L'alcalde d'Albaida, o altre poble de per aquí, va
fogir perquèel perseguiren i va anar a emparar-se d'un amic de Murla, que és del Comité.
Pareix ésser que els pobles dels alentorns de Murla s'han combinat de forma que aquí no
passe res.
L'amic de Murla va amagar elfogitiu: però, passats uns dies, anaren a cercar-lo i els de
Murla el negaren: però passaren altres diesi els avisaren que tornarien a insistir en que
estava allí.
Llavors combinàl'amic ab el fogitiu que li donarien un salvoconducteper a què poguera
anar-se'n i, a la vista de tothom, va pujar a l'aut de serveii se'n va anar i, en arribar a un altre
poble, que nocita, va abaixar i pegà per un atre camí: però per la nit i travessant camps va
tornar en Murla i l'amic el va amagarsigilosamenta sa casa.

Pocs dies després anaren a cercar elfogitiu.
—Acíva estar, peròli feren un salvoconductei se'n va anar.

Repassarenelregistre i veren efectivament la data d'eixidai ja no han tornat més per

Murla.

Sembla que l'amic era el quili hu contava al meu cunyat.

Doménec (Gómez) diu que la penya d'amicson va al Lyon d'Orha rebuti llegit una carta
d'un company,soldatd'artilleria del front de Còrdoba,participant-los l'enorme derrota sofrida ab la pèrdua de les bateries deguta la defecció de les milícies que-ls abandonaren.
Els soldats, diu que no volen pelearab els milicians, car els abandonen en els moments
de més perill i van sempre venuts. Són elements que no resisteixenl'ofensiva de l'enemic.
Divendres, 2 d'octubre de 1936
——a—

En dir diaris, ens referim, rònegament, als governamentalsi adictes ad algú dels grups

del FP L'oposició ha estat suprimida en tota l'extensió de la paraula.
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Diario de Valencia ha estat sustituit per Verdad, del PSU (Partit Socialiste Unificat, socialistes
i comunistes), Las Provincias ha estat sustituit primer per UGT-CNT i desprésper FraguaSocial,

orgue dels anarcosindicalistes, El Mercantil Valenciano ha estat incautat per la UHP i serà
orgued'ella, El Pueblo, per URN,i La Correpondència de València per la UGT i La Veu Valenciana
crec que perIR,els valencianistes(EV i PV. d'E) deuen haure's incautatdel Diari del VVC38
Els diaris diuen que-ls guvernamentalsresisteixen a unsfronts i alvancen ad altres. Especialment parlen de l'obertura de les Corts i de les grans precaucions que es prengueren

persi els avions enemics pretenien assistir-hi.

Es concedeix l'estatut a Vascònia i es donen plens poders al Govern i es suspenenles

Corts fins desembre. Es tornaran a obrir2 Crec que no.

El Comité de Justícia Popular ve a dir que com algunesdeles persones avaladesi posades
en llibertat resulten desprésfeixistes, seran responsables d'elles els qui els avalen.
Ja hui no hi havia manera detrobarqui avalara, con queara...

—b—
José) Arisa, l'ajustador, que se'n havia anatdeltaller per a enrolar-se a la Columna de la

CNT, torna a treballar diguent que els han enviat a casa per manca d'armaments,que,diu,
van a portar-lo d'ací uns dies.

(Carlos) Gargallo diu quel'estret de Gibraltar està en poder dels facciosos, segonsles
llurs ràdios.
S'ha rebut una nova carta del'Ernest Ibànyez diguent que:n moure una batedora d'arròs

que havem instal-lat a Portugal, se'n torna a Espanya.

Mon germà Paco hatornatdel viatge a la ribera d'Amposta.Parla de la diferència de

tractes dels distints comités que ha tractat, puix que mentre els de l'Enveija i Camarles són
molt comprensivols, el d'Amposta és d'un extremismegairebé intol-lerant.

Ens han incautatvàries batedores. Els d'Amposta, la de Joan Reverté, entre altres, al qui

han deixat senseres, assignant-li un jornal de nou pessetes. Mon germà diu que quan va
anara visitar-lo plorava com una malaena.

—lota la vida treballant com un negre pera reunir un troç de pa..l —li dia.
Els del Comité, en anar a reclamar-los el pagament, l'enviaren a cobrar a Reverté ab el

majorcinisme.

A un altre parroquià, Cercós, també l'han deixatneti li han assignat un jornal paregut.

Està enormementgrasi si té que anar a segar, ja està bé.

Al moliner Benlloch —fill del Benlloch de València quité, segonspareix, tants molins com
fills i, quan menys,neté tres— l'han assassinat perviurea la lluna i no donar-se compte dels
moments que s'atravessaven.
Tenia el molí parat fea dies per manca de treball i en vindre els sossoits, el Comité d'Amposta va ordenar que moguerenels treballadors.
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Sobre aquesta questió, vegeu eNotícies de guerra, periodisme de combat: la premsa valenciana entre

1936 i 19392, en Nicolau Primitiu i la Guerra Civil (2006: 69-88) d'InmaRius i Enrique Bordería.
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El Benlloch, en anar al molí, va preguntar irat:
—Qui ha manat que:s moga2
—El Comité —li digueren.
—Ací no hi ha més Comité que yo. A parar enseguidal
I pararen, però perla nit se'l feren,i s'incautaren del molí.
El nostre representantper aquelles riberes, Duard Albacar, és ara un factotum.Ell és jutge,
el xofer del Comité i una porció de coses.
Conta quel Comité de Tortosali va presentar unallista dels qui s'havien d'eliminari entre
ells, el qui fea quinze o setze, estava son oncle Josep Albacar, parroquià nostre, qui té els
molins de Tortosa i la Granadella.
—Aquestté un conte pendent a San Jaumei el reclamo.
Va conseguir quel'esborraren dela llista i que s'acontentaren ab una multa de 25.000
pessetes.
Per fer-ho millor i esquivar roçaments,ell va anara visitar son oncle en companyia d'altres

del Comitéi l'Albacar va dir-los que nolls tenia, els diners aquells, a casa seua, i quedaren

en un altre dia.

l aquest dia va anarel Duart, rònec. La boca de son oncle començà de gomitar insults.
Per fi, tingué que dir-li:
—Si açò, per conte de dir-me-hu a mi, li hu diu al Comité,li costariala vida.
En vista de l'actitud, se'n va anar i participar-li al Comité que son oncle no volia pagar,
acordant doblar-li la quotació.
I va tindre que pagar cinquanta mil pessetes. I gràcies que mijançavael nebot...

A Camarles s'està prou tranquil. El Comité s'ha incautat de dues batedores. Una d'elles
és d'un parroquià, Caballé, qui era alcalde en vindreels sossoitsi, en reunir el Comité,els va
dir que mentreell fóra alcalde no volia queallí es matara nengú:
Però, perfi, el feren dimitir.

La gentprivilegiadai, especialment, aquella els quals privilegisli provenen d'heredament,
no pensava —ni pensa— més queab el statu quo de les seues preeminènciesi creia quela

forçai la justícia estaven per a salvaguardar-la, i no això sols, sinó que aquestes són com

quelcom immanent, incommovible i independentde les circumstàncies i del poble.
Perçò, en vindre la revolució, una part d'aquestsprivilegiats va continuar vivint com
sempre, i molts d'ells es trobaven sorpresosi indignats contra els poders que no-lssalva-

guardaven quanels registraven i saquejaven les bossesi les cases, han estat assassinats
sense eixir de la llur estranyeai ignorància.

Per aquesta incomprensió, a molts pobles onles autoritats legals continuaren dominant
els excessos, es trobaren ab gransresistències per parts dels individus que no se n'adonaven
que donantvoluntàriamentpart de quantcreienllur per a sempre,i collaboranta l'ordre

dins del desordre, o, quant menys, no posant-se de valla, podrien salvarelresti lo que era

méspreciós:la vidallur i delsllurs. Aquesta actitud d'incomprensió ha tornat méstràgic
l'actual sotrac que patim.
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E

—bl—

Se'n anem a veure Sorribes, mon germà Pacoi jo. Carrascosa, Aureli, ja és al Banc de
València prenintlloc.

Pel camí trobem a (Adolf) Pizqueta, qui va en companyia d'altre.Ell està prou seréi ab

ganes de somriure, però no les té totes.

M'assabente que Acció d'Art ha estat treslladada al Palau de Valero de Palma,a la plaça

deVilarrasa. Aquests també són dels qui creuen que açò va a durartota la vida. Què van a

fer quanels tiren a patades2

ae
A la cua delSorribes tenim el número 4, però encara no haentratl'u. Tot és passar gent
de la que acaba d'arribari l'u no entra. La cua protesta i murmura de que-lsprivilegiats ara
sónaltres, però continuen fastidiant al poble de les cues.
Els primers nombressón fondistes que estan més coents que un all. Als hotels tot és
anar gentab vales i nengú paga, no s'arreplega ni per a pagar les nòminesi tenen que
recurrir aquí. Ço que-s indigna és la gent desvergonyida que,tenintdiners, va darrere dels

vales per a menjar. Molts d'ells tenen la poca vergonya d'encara bufar, mostrant billets de
banc i dursi pessetesals pobres veritables de les taules dels llats, mentre que-ls cambrers
no cobren bastantperalsllurs jornals.
Com sempre, a mésrevolt, ganància de peixcadors,i ara és època defira perals llops

Ossats, qui fan carn dels desgraciats pobles que cauen sotslesllurs urpes.

Per fi, a més de les dotze,li toca al torn a l'u. Hom es veu temptatde creure'sallò que-ns
diguerenl'altre dia: que algú va éssertres dies seguits a l'u de la cua.
El Sorribes és un home bru que no-ns sembla agre. Hi ha un milicià assegut a una butaca.
Ens saludem. Mon germà em presenta. L'home pareix satisfet ab la meua sola presència, car

no exigeix nenguna firma meua. Ens dónatotesles facilitats. Demà ens donarà els diners

que-ns manquen per a completar la nòmina.

L'entrevista ha durat apenes deu minuts. Mon germài Carrascosa estan admirats de la diferència de tracte que no saben a què atribuir, ni jo tampoc, per més captivament que-m faç.
— P—

No paren de canviar nomsde carrer: al de Pizarro li han posat una rajoleta (amb) carrer de
la FAI, Isabel la Catòlica crec que és Pasionària, per la Dolors Ibarurri, energúmenabfaldes.

des
Al tren trobe un antic parroquià, Salgado, qui va comprar una hisenda, a Ampolla, d'ar-

roçal i marjal molt extensa, que anava traguenta força de diners.

dTraure marjal és la forma de dir que es converteix la terra pantanosa i d'aiguamoll en
arroçar.
Primerament, formaren companyia dos amics, Salgadoi Cort,i fa poc, en fer-se els fills
majors, dividiren la finca entre els dos i es separaren amigablement.
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El Salgado mediu que unsdies abansd'esclatarla revolució, se'n va vindre en València
ab la família per passar finsla segai assistir a la Fira de Juliol. El Cort i la família va romandrehi.
Al Salgadoli han incautatla fincai n'han fet pagar encara 40.000 pessetes quetenia al
compte correntpera jornals: però al Corti elsfills els fan treballar a la seua assignant-los
nou pessetesdejornal.
Salgado té un fill i una filla: elfill, oficial de marina, al qui creu mort.
—Totsels oficials de marina es posaren contra el Govern i han estat assassinats perla
marineria sublevada. Jo tinc la esperança que u m'ha dit quel va veure romandreal Ferrol,
ab llicència.
Me diu quel qui més mal li ha fet a la fincai ad ell ha estat u a quiva recollir li deixà per
caritat un troç de terra i una barraca. Està molt condolgut. Per ço me diu una cançó queli
varen ensenyarquanera xic. No:m recordedelalletra, però vol dir que no es facen favorsni
a frare ni a pobre nia parent,car et faran la guitsaels tres. Pensar així és immoral. Per lo que
respectaalsfrares, no dic que tota precaució no siga prudència, però respecte lo demés, és
disolvent. En general, és d'un egoisme brutal. l'egoisme dels poderosos i privilegiats que no
volen distraurela llur comoditat fent bé a nengú:ni religiós, ni parent, ni pobre: millor que
res és No preocupar-se mésquedelpropri viure. Bona regla per a fomentar revolucions.
Després d'aquesta, quants no seran els qui romandran ab més ganesde fer-hopitjor que
abans2 Uns, per venjar en altres les ofenses rebudes, altres, perquè, com Salgado, creuran
confirmada i com la millor norma, la cançoneta.
Salgado me diu que ahir, a Paterna, assassinaren don ManuelSimó (Marín), figura molt
representativa de la DRV, dosfills i dos gendres. No mai haguera cregut possible això. Era una
bellíssima persona, conegudíssimapertotsels políticsi u creia, quan creia que la bonhomia
bastava, que tots l'hagueren respectat.
Perlo vist, era un gran criminal, enemic de la pau públicai del proletariat, que havia

d'estar eliminat pera la felicitat del poble.

o
Ma muller me diu que son germà Pepe (SenentIbàfiez) ha estat a casa, desprésd'anarme'njo, per a donar-me notícia del discurs quel general Franco va pronunciar anit per a
donargràcies pel nomenament decap del'Estat i exposarel seu programa: reconstrucció

econòmica, descentralisació administrativa, reconeixement deles aspiracions autonòmiques

dins de la unitat de la pàtria espanyola, parlament corporatiu, etca.
(Gonzalo) Queipo de Llano, qui ha estatab (Franciscol Franco ad algun àpat, diu, referintse a la notícia circulada de la mort del dit general, eque no se había dado cuenta de haber

estado todo el día junto a un cadàver.

També m'ha dit que la Munyosali ha contat de la mort de Simói els seus. Un fill, en
arribar a Paternai veure els preparatius, va dir:
—Ya que me han de matar, sólo les pido un favor.

—Diga
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—Que me matenjunto a mi padre.
l així diu que hu feren.

—h—
El Manyo diu quea Alfara sónforasters totsels qui mangonegen el Comitéi tenen el

poble dins d'un puny.

—Els mataran a tots els del poble,i els que no, tindran que pegara fogir.
——

Per Massarrojos hi ha el presentiment de que, quant menys,tres xics no tornaran ja:el
de la Rincona, el del Tranvier i altre,
Aquesta matinada ha hagut gran moviment per Massarrojos. Sembla que una columna s'ha sublevat i que van dosxics de Massarrojos(un, fill de la Beterana),i que anaven a
afusellar-los a Xàtiva.

afecte
Eixim a pegar un passeig pel secà i acabem, com de consuetud, al xalet de fRafaell
Canyiçares. Aquest mosdiu que un dels guardescivils desarmats al quarter d'Arrancapins
li ha comunicat que-s han dit si el mes que veels deixaran ja sense paga.

Delxalet estant dins, descarreguen d'ametralladores en direcció de Paterna, durant uns
minuts,seguidesdetirs solts, que suposem seranels de gràcia. Guardem una estona de

silenci pels desgraciats que han caigut. Ja han descançatl

fe
Canyiçares m'entrega, a compte de major cantitat, mil pessetes: ab aquestes me té

entregades dues mil cinc-centes.

—lt
Jogim Hidalgo, oncle de la núvia de Doménec,s'ha casati s'ha mullerat per la església
i pel civil.

Té el germà major metgei els nuvis han anat com la clínica, i allí han acudit alguns

parentsi un jesuita. Dins de la clínica, com si fóra una consulta, s'han casat canònicament,
i després cadascú ha pegatper sa banda.

Ma muller me diu que Doménecpodriafer la mateixa cosa i quedar-sea la nostra casa

deValència. De totes maneres, Déu sap quan podrien casar-se com d'ordinari, ni com que-

daran, ni per quant de temps, després d'açò.

—m—

La tia Carolina (Ibàfiez Alonso) està cada volta més apurada entre unes penesi altres.
Arali han dit que si no apareix Dídac Sevilla, maritdela filla més xiqueta, mataran Benet
Merino.
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Dídac, qui és amagata Barcelona, els ha escrit diguent quesi no vana perell, es presenta
a València: i Benet se n'ha anatallà per veure si pot enviar-lo a l'estranger.
La casa d'Empareti Dídac ha estat incautada. Primerels permetien que retiraren la roba
d'ella i de l'infant qui va a vindre —ella està de mesos majors-, i ara diu que noli deixen
traure res.
La pobra xica ignora gran part dela tragèdia.

Dissabte, 3 d'octubre de 1936
——a—

Al Mercantil i Fragua insisteixen en la mort del general Franco i copien un radiograma,

que diuen captat de Burgos, en el què es dónala notícia de la seua mort.

No obstant, Verdad, més prudent, no diu ni una paraula.

ese
Me diuen que a les Casetes de Badia —caseriu quehi ha entre Massarrojos i Moncada—

han agafat un matrimoni emportant-se'lpres cap a València deixant abandonades dues

criatures.

Ell, el pare, diu que fea dies que no parava deplorar, tement, pelvist, que l'empresonarien.
—C—

Fa dies que es parla als sindicats de la metalúrgia de la socialisació de totsels tallers
del'art. Tot són reunions i pareix que van adelantant les deliberacions alafí d'arribar a un
programa que puguen acceptar totesles organisacions. És questió de la UHP (Unió de
GermansProletaris).
Ludovic (Bueso Roig) me diu que els patrons o mestres(s'ha perdutja la paraula mestre
i ha estat sustituida per patrono,i amo,i àdhucel burgés) romandran operaris al servei de

la organisació.

Sembla que volen fer quatre grans tallers i portar aquí les millors màquinesi utillage
dels individuals.

El mal que vana feri Quant va a costar després retornar l'economia del colapse a què la

porten aquests descabeçatsl

És inútil fer-los present ques nostrestallers són molt especials ací, a València, així com
n'hi han altres, i no sé com vana distribuir-se les especialitats. No és la mateixa cosa que
nosaltres fem batedores, que que fem bombes detraure aigua o semàfors o premses
d'extraureoli, etca.

dafluèi
l'Esteve (Vicent) me diu que ahir fogiren dos dels qui anaven a matar, a pesar de portar

les manslligades darrere.Es dirigiren cap al barranc de Benimàmet, però aquí hi havien

milicians apostatsi els mataren.
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Entre les víctimes hi ha quiva seréi fins quiesriu:altres ploren: qui demana compassió:

qui aclama pels seusfills...

Diuen que són delfront de Còrdova i molts d'ells són paisans.
—e—

Biguer ha tornata anara l'Escorialpelfill soldat, malalt, i ha pogut aconseguir portar-se",

rònegamentper quinze dies.
Diu quela situació del'Escorial està pareguda a quan va anar. Li han dit queles posicions
han variat molt poc, cercantllocs de menysfret.
L'Escorial ha estat convertit en hospital de sang.

Laia
Mon germà m'ha designat quatre-centes pessetes com a sou. Espera que noli diguen
res al control.
ag
Quan arribe a Massarrojos ma muller me pregunta:
—A què nosaps qui ha estat ací2 La germana d'Andreu (Monzó).Està a la Presó Model
des deldia sis d'agost.
El detingueren i diu que va donar un nom supost perquè no es cregueren eld'ell, i ara

resulta que-l que ha donat, d'un capellà —Enric Gonzàlez Alvarez-, està perseguit.
Ha estat,fins ara, sense poder veure persona coneguda,i en trobar unvisitant del poble
ha pogutenviar-li raó a la germana.

És a la galeria quartai té el nombre 496. Se'l potvisitar els dimengesi dijous, quanhi

ha permís.

Demana que cerqueninfluències pera traure'l d'aquí.
Infelici Si dels qui estan allí d'una manera regulares pot fer tan repoc, què i com anem

a fer per u qui porta nom falç2 Quis'atreveix a dir no res sobre persona tal2 Diu la veritat2
No la diu2

També ha vengut la germanadel policia (Vicent) Mendoza, acompanyantla d'Andreu,
i diu que al germà se l'han endutal front com totsels policies. Diu que ploravallàgrimes
de dolor quan es despedia.
—Anara lluitar contra els meus...

ade
(Francesc) Ruvira me diu que s'ha rebut a la Normal de Mestres un telegrama del director
de la de Toledo diguent queestrasllada a Madrit.
El telegrama està datat a Toledo i despús-ahir, demostrant, segonsell, que Toledo no ha
estat pres pels militars.
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No sé com explicar açò com no siga pensant en que pertotes les maneres imaginables
s'està procurant quela veritat no arribe al poble, quant menys, quan arribe, que siga ab

retràs i desfigurada.

—I—

Casimiro és un home molt pintoresc. Té ja cap als 70 i és un manyà manyós. Ell diu que

ésl'home méslleig del món... i té raó.Té certa gràcia popular i sempre està ple de refranys
i bromes. És servicial, i quan no te quèfer, se'n va a peixcara la canya.

És sogre deldiputat socialiste Molina Conejero""" i, en les actuals circumstàncies, ha
pogutfer alguns favors a persones perseguides, especialmentals meus parentsBellot,als
qui ara darreramentels ha colocat la bomba detraure aigua.
Un home tan malcarat com ell, vestit ab un mono queno potportar méstaques,l'altre

dia es presenta a una delescriades, que noll coneixia, donant-li un encàrrec per a ma sogra
i diguent-li:

—Diga-li que és del que va colocar la bomba.
La pobra xica, qui sabia del Moixú ques'alaba de dir-se el Bombero per haure col-locat una

bomba de dinamita al Centre Tradicionaliste, es va esglaiar,i això li causà risa a Casimiro.
Hui l'havem trobatal xalet arranjant una mànega d'arruixar,i després de vàries xaba-

canades ens diu queal port ha atracat un vaixell de Barcelona ab 500 presos per a què-ls
maten ací:
—Si açò dura, no n'anem a quedar nengú —diuel vell.
La notícia me causa dolorosa indignació. Ruvira, ja quan va vindre de Barcelona, ens va
dir que aquí no mataven apenes, però que:ls portaven en València a fer-los la faena. Que
això era degut a que com a Barcelona estaval'esquadra anglesa, l'almirant li havia dit a (Lluís)
Companys que caquello no podía parecerle correcto a un ingléso.
També, perlo vist, els porten a matarací delsfronts, especialmentels de Còrdoba, se-

gurament pera quèels corresponsals estrangers i demés gent que puga ésser pels fronts
no puga veure que s'assassinen els presoners.

De manera queValència és la Covadongade la República, com heu fon de la Restauració,
la mamella que dónalletalsfronts dessucant-se: la que dóna sangi méssang ab els pobres

desgraciats quivan a les milícies: la que sufreix saquejos i dóna un riu de sang ab els millors,

quasi sempre, que assasinen...
Però no era prou això: era precís que per a què-ls deméses donaren elluxe de ciutats
tranquiles als forasters, ens convertiren als valencians en botxins.
Per què teníem nosaltres, els valencians, fama de matonspertot arreu2 Quina altra em-

pastrà d'aquestesfarien ferals nostres avantpassats2 /Ab quin horror recordaran el nom de

València, la que fon jardí de flors, paradís terrenal, inexahurible despensa, els qui recorden

que-s seus éssers volgutsforen assassinatsa les terres valencianes2

304 Manuel Molina Conejero (València, 1900-Paterna, 1939). Polític. Diputat socialista en les eleccions
Ricardo
del febrer de 1936 pel Front Popular. Va ocupar el càrrec de governador civil en substitució de
Zabalza.
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h/

ForasterismelForasterismelForasterismel jSom víctimes deles urpesforasteres,esclaus

d'esperit, engrillonats per idees i mans estrangeres que:ns domineni dessuquen, quens
desacrediten i envileixeni
ns.
I ni una rònega veu de protestal

Valencians, covardsi Valencians, eunucsl Valencians, femelles ab fama de matons bot-

xinsl

Fi,

ia

4

Pepe Bellot, el meu cunyat, me conta que u de Godella, segons el mateixli ha ref
fon cridat a arreglar no sé què al mas de Campolivar (masia de S. Fernando)i que vave
grups de morts, en uns catorze. Hi havien fins generals.

Va fer quant li manareni ja no ha volgut tornar-hi mai més.

—h—
Pepe Senent, qui ha vingut aquesta vespradai estava al xalet, m'ha referit quelcom de

la columna queha fet defecció al front de Teroli la qual és a Xativa enquarterada, on són

dos de Massarrojos,el fill de la Beterana u d'ells.
Li han dit quel'oficial militar qui la comandava va ordenar un ataci, de sobte, va córrer
la notícia de que-l comandantera un feixiste que-ls volia entregara l'enemic,i tots en massa
(uns 700) giraren esquenai es deixaren l'oficial rònec o ab alguns pocs esforçats.
Aquest fogitius han estat portats a Xàtiva i deuen, segurament, estar subjectes a procés
i tals sembla que diuen ço mateix: quel'oficial era feixiste i que els volia entregara l'enemic.

Ab aquestesforces heroiques deu comprendre's quina va estarla sort del'oficialitat:O
es fan matar pels seus rebel-lats o els mataran els milicians a reraguarda.
Diuen que a Xàtiva, al quarter on són,els fan certs simulacres que no sé pera què puguen ésser, com no siga unatortura moral. Els fiquen a un pati, els apaguen els llums, que
poc després encenen trobant-se els presonersrodejats d'ametralladores, a punt de disparar,
però que no disparen pelvist. Diuen si-ls van a delmar.
odfics

Lluís (Zalbidea) torna de la misió d'Alacant. No ha ogutres del rebementde la Columna
de Ferro ab ametralladores ni dels 50 morts. Passaven cap a Múrcia.
Diu que ad Alacant hi ha molta gentadaforastera que sembla fogida de Madrit.Els carrers
semblen normalsi hi ha taxis, ço que no (passa) a València.
A l'HotelVictòria, on ell s'ha hostatjat —el més important,pareix, de dita ciutat— hi han

varis embaixadors,inclús els de Xina,i diu que-ls de la Columna de Ferro també menjaren

aquíi preguntaven pels embaixadorsd'Itàlia i Alamanyai s'assegueren prop d'ellsi parlaven
foc i flama dellurs nacions, ables pistolons sobrela taula.

isembla mentira queles autoritats (hi han autoritats2 ni menys sobre la Columna de

Ferro) consentiren aixòl
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Aquíli diguerena Lluís que a Castelló havien assassinatel Dr. Antolí —qui, tempspassats,
va pretendre a mafilla Xari, segons diuen-, fill del Dr. Antolí Candela, cèlebre otorrinolarin-

gòleg valencià, amic de casaP

—m—

Ens diuen que (Francisco) Franco està preparant 150.000 hòmensi 200 avionspera
atacar Madrit.
La Radio Tenerife tramet uns decrets firmats per Franco nomenant general en cap de

l'eixèrcit del nord a Mola (Emilio Mola Vidall, del sur a (Gonzalo) Queipo de Llanoi inspector

generalde l'eixèrcit a (Miguell Cabanelles, i altres decrets. Tambéinsisteix sobrela lluita de
l'estret (de Gibraltarl, que dominen els antimarxistes, podentpassar d'una ad altra banda
tropes i mercancieslliurement. Torna a insistir sobre el minat dels ports del nordi altres
assumptes.
——nN—

Hui, com a dissabte, és la cobrança dels jornalsa la fàbrica de lluminis —mistos— de Sent
Dídac, a Alfara, i el Comité d'aquesta població diu que vol quetotsli entreguenels dinersi
que, en canvi, els donaran a cada família de la dita fàbrica dotze pessetesa la donai vales
per a queviures, i a l'home, huit pessetes perals seusvicis.
S'espera moviment.
Dimenge, 4 d'octubre de 1936
—yt—

Els diaris refereixen episodis passatsi els partes de guerra continuen presentant atacs
per unes bandesi defenses peraltres. Poc de nou. Sembla com si unsi altres estigueren
preparantla nova ofensiva.
Ha arribat en València una columna vasco-catalana ab una secció de dinamiteros d'Irun
de pas per a Madrit.
sie
No sé per què han citat a junta del Centre de Cultura Valenciana per a hui dimenge,
però aprofite gustosament l'ocasió per veure Andreu (Monzó)i (Francesc) Soriano, o sabre
quelcom.
Però tampocés permesala visita. Està el mateix avís del'altre dia. Les mateixescarallargues, però no totesles personesde l'altra volta. Van caiguent els gransdel raim.

305 Es tracta de Francisco Antolí-Candela y Cebriàn, metge especialitzat en Otorinolaringologia, camp en
què va fer importants contribucions com a precursori pionerde les modernesotologia, otoneurologiai les
seuescirurgies, i de Francisco Antolí y Candela (València, 1870-1964), destacat otorinolaringòleg i fundador
d'una saga de destacats metges.
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També observe que no hi han hòmens. Sembla que alguns que han anata visitar presos

ja no han eixit. Hi han espiesi vigilants i qualsevulla imprudència,altres voltes innocent,

he
pot costarla vida.
Unes dones endolades(que imprudèncial posar-se de doll), qui han vingut adreded'un
poblet, els diuen a unes conegudes que-ls precisa tornar-se'n al poble,i les altres responen

que ja'ls avisaran quan s'alcel'interdicte:

—Nosotras venimos aquí todos los días —els diuen ressignades.
Noveig algunes cares. També no la dona de (Josep) Monmeneu.Deu sabre que nohi

ha visita. La cua de les donesqui porten el menjar als presos va penetrant poc a poc.
—(—

En dirigir-me cap al Centre de Cultura veig a l'interior deles torres, perla finestra dedamuntla porta, els cabets que mireni als qui noisdistingeixc la cara. Hi haurà alguns amics,
tal volta parents, potser me faça senyes.
Tambéestà prohibida l'entrada. Què esperen un munt de dones com si no pogueren
separar-se dela porta, mostrantansietat per conéixersi darrere d'ella encara és troba l'ésser volgut) Altres esperen ab les cistelles un dia i altre dia la frase fatídica:el dlasciate ogni

speranza..x9

—Ese senyorya no estó aquí.
I se'n tornen ab elscistells, desfetes en llàgrimesi contenintels plors.

—d—
En anarcap a la Presó Modelhi venia al meu llat u de la GPA (Guàrdia Popular Antifeixistal

parlant ab un altre del poble, molt animadament, de les açanyes de la Columna de Ferre.
Diu que anaren a un banc (no he entés quin) on estavaell, i demanaren que-s diguerenels
nom i senyesdels contacorrentistes majors.
Els de la GPAi els del banc procurarendisuadir-los diguent que anaren,si volien, al Comi-

té de Control de Bancai Bolsa, però despréstornaren volent perforça aconseguir-hoi ques

de la GPA hagueren de posar-se seriososi la cosa va estar ben prima que no parara mal.

Dia que els de la Columna deFerre és tot gentindesitjable i que han rebut ordredetirar
al cap a totsels qui facen resistència.
—e—

En arribar al CCV (Centro de Cultura Valenciana), sóc el primer. Obric una finestra de les
que cauen al mercat i contemple Sent Joan7

Finestres ennegrides, vigues cremadesi caigudes, enderrocs... Uns xicons van perdins

i boten pels muntons.

306 —aLasciate ogni speranza, voi ch'entratesésla inscripció que apareixia al frontispici de les portes de
l'infern en la Divina comèdia, de Dante Alighieri, i significa dAbandoneu tota esperança,els quihi entreu.

307 La seu del Centro de Cultura Valenciana estava a la Llotja de València, on també esreunia la Junta de
Govern i es realitzaven habitualmentels actes culturals.
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(Rafael) Gayano Lluch me trau de la meditació sobre aquesta desgraciada València.
Diu que hacitat a junta per a dimenge perquèeral'únic dia que podia acodir el presi-

dent, (Vicentl Marco Miranda,i aquest, precisament, no pot acodir hui. Va vindre anit de la

sessió de Corts aplanat.
—AÇÒ està molt mal —li va dir.

L'actitud de la CNT-FAIels té desesperats.Ell no ha volgutvindre, perquè no vol tampoc
assistir a una reunió convocada pel governador. No volsabreresi, no obstant, diu que no
volgueraque es deixara decelebrar sessió al CCV, no vol que diguen que perell no marxa
el Centre.

Ve (Francescl Almela Vivesi celebrem sessióels tres sots la meua presidència. La sessió
és mera fórmula i conversació amical. No està el forn per a rosques.

Gayano me diu que han assassinat a Emili Baró, l'actor-poeta-recitador/f diuen que per
ésser president de la dreta de Benimacleti d'altres, però ço que:m causa una sorpresa més
dolorosa és que-m diu (que) fa uns dies va caure (Josepj Monmeneu.
i

Com hui hi ha un sant a casa, vullc comprar pasticets, que fa dos mesos no n'hem
menjat2

Com cadafill té varis noms, sempre s'està a punt de celebrar-ne algú.
Com no hi ha sucre apenes,els pasticets els fan ab meli la sacarina està a l'ordre del
dia.
gr

Mon germà Emili (Gómez Nadal) no ha vingut a dinar en Massarrojos hui: ha anat a

casar-se en Madrit ab unavallisoletana qui té tota la família a la part rebel. Crec que deu
ésser comunista, com mon germà.i'0
—h—
Mon cunyat Joan Senentve a passar el dia a Massarrojos. No li se'n va el pànic que té
damunt, no pensa sinó com fogim d'aquestinfern i més encara dela sarraina —ara sí que
esta ben empradala paraula— que va a hi haure en vindre els militars. Ell té monomania
per anar-se'n a l'Argentina.
—u no tindries ningun asunte què resoldrea l'Argentina2

—Homel Els assumptes de sempre,els que tu coneixes.
308. Emili Baró Bari (València, 1899-Torrent, 1936). Membre de Lo RatPenati de Derecha Regional Valenciana.
Va ser assassinata l'inici de la Guerra Civil. La seua poesia ha estatrecollida en Manollet de poesies.
309 Es tracta delsant dela filla de Nicolau Primitiu, Maria Empar del Roser —Xari-, que solia celebrar-seel
primer diumenge d'octubre.
310 Emili Gómez Nadal es va casar a Madrid el 7 d'octubre de 1936 amb Teresa Andrés Zamora (Villalba
de los Alcores, Valladolid, 1907-París, 1946), filla de Diógenes Andrési Pilar Zamora.
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El meu cunyat, en vindre de l'Argentina en esplotarla guerra europea, va estar algums
anys empleat a casa com a viatjant i coneix les nostres construccionsi les nostres necessitats de venda.
—Sigues-me franci Com un germà —mediu portant-mea part, passejantperl'hortet
de casa—. Tu te'n aniries2
—Homel —li responc— Fa alguns anys, en caure la dictadura i veure el desenvolupa—
ment dela política vaig pensar moltes voltes (que) si yo haguera tingut diners bastants,
haguera situat a Anglaterra (que sempre he tingutper un país molt estable, a pesar delseus
progrés) un capital per poderviure si en un momentdonat tenia que absentar-me d'Espanya
ab la família, absència que haguera portat a cap poc desprésdeltriomf del Front Popular,
quanja es veu clara la tempesta de la revolució queestirava damunt. Però en les condicions
meues,i ja dins del tarquimar al què estem ficats, què trac jo d'anar-me'n2 Assoles no me'm
aniria, i en companyia, impossible. Quina excusa donar2 Tenia que abandonar-hotot, encléss

els meusafectes. I no és perquè no tinga capitala l'estrangeri Portugal me guarda més de

20.000 pessetes: però, què és això2 Il també no són meues, encara, ja que obeixen a primers

plaços de treballs que no sé si podré entregar, però podria disposard'ells, així com de quatre

o cinc mil més quentincallí i que sí que són meus.És questió de caràcter, no obstant: és,
sense dubte, que jo, que veig clarel perill que ens amenaçaa tots, el mire serenament i Me

decideix a afrontar-lo perquè considere si no serà majorel perill en cas d'una fogida que er,

cas de la permanència. No es pottindre una norma, no es pot aconsellar. Cada dia havery,

d'ajustar la nostra conducta a les circumstàncies, que un dia ens aconsellaran permanéixesr
i l'altre anar-nos-en, o encara fogir. Fes ço que: parega millor. Tin en compte, però, que-r,

anar-te'n, te s'apoderaran de tot quantte deixes, segurament.

Ell se'n aniria a l'Argentina i aquí faria de xofer, d'operador decine... No li mancaria. es

menjar peradell i la família. Faria embargar els seus comptescorrents desd'allà. Té els nervis

destroçats. Està neurastènic...

A mon cunyatli passa que la seua botigueta, que diu ell al despaig, és quasi un centre.

de la GPAi del FP. Aquí no es conten més quetruculènciesi desoris. L'han conegut i per a
mi que-l dominen perla por queli fan.
Li han colectivisat el negocii li han assignat un sou de cinc-centespessetes, no ham

fet inventari d'existències: noli han volgut concedir amortisació nenguna(ni de les 3000
pessetes que ell apromptà),i el tenen ficat dins del puny i manentots menysell, especial.
mentla Pasquala, una dependenta comunista que té fama que és puta i no tang, ique és

la barragana d'un casati ab fills i de la GPA.

(És) la monomania de mon cunyata fer-se amic detotesles personesqueell Te,
influents ara, d'Escandell (Isidre Escandelll, socialiste: de Birlanga (García Berlanga), dIR, ,
ara de Navacerrada,'"' que diuen ésel qui ordenatotaeixa sèrie d'hecatombes secretes e,
semisecretes queesrealisen a Paterna i, sembla, que al Cabanyal. l entre aquestes amistats
sol adquirir-ne cuantesvoltes d'indesitjables que li portaran algun compromís.

Me diu que ha conegutel verdugo que eixecutales ordres de Navacerrada.
311.

Deu referir-se al capità Navacerrada, comissari d'Ordre Públic a València,
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—No mai ha passat méspor.
És baixet, gros,lleig, ab tota la cara creuadapersutures deferides. És mexicà i eViva

Villatx

Joan estava assegut al despaig de Navacerrada quanentrà el botxí a dir-li:

—iDetengo al chóferl
—Nol —li respongué el comissari de Desordre Públic.

Ell no sabia a què és referien, però estava intranquil per Si li tocava presenciar alguna

escena macabra.

Però Navacerrada se'n va a l'embaixada, crec que de París. Tota aquesta canalla va situant-

se a l'estranger desprésdetanta tropel-ia.
—Ara quetenia qui me guardarales costelles —diu Joan—, n'hauré de buscar atre.
Procure disuadir-lo de que la seua por excessiva és pueril.
Li pregunteperl'amic Baixauli:
—Decidiren anar-se'n enseguida a un poblet perdut a les muntanyesde la província
d'Alacant.
Però l'Emili va tindre que romandre perquèseli havia mort unatia.

—l'ha vist i m'ha paregut un cadàver queli havien donat corda.
Però Joan torna a la seua monomania. Sembla mentidal Un home com ell, d'elevada
estatura, guapetón, fornit (cent quilos de pes), pèl rogenc, qui pareix anar a menjar-se els
hòmens i tan porucl
La CNT-FAI està cometent brutalitats a orri. Li han dit que la Columna deFerre hafet
pels pobles exaccions, saquejosi actes de salvagisme sense compte:Puçol, Rafelbunyol,
Molvedre..: a Rafelbunyol mataren d'una casa nou germans, 7 hòmensi dues dones, deixant assoles un xiquet menor. A Molvedre imposaren tatxes als majors contribuentssots
amenaces de mort,i després que-ls hòmensfarien miracles pertraure'ls de baix l'aigua,(a)
molts d'ells els mataren.
—La inseguretatdels pobles és tan regran que yo no m'atrevixc a estar en Massarrojos,
com tu no veus elperill2
—Yosi quel veig —li responc—. Però és que el hi ha menys a València:Allí tens telèfon,

però si van pertu dela FAI, quin recurs te queda2 Ací, al menys, pareix que tingues més
tranquilitat.
Els partits republicansdel FP estan desesperats. Me diu quel seu amic Berlanga, secretari
d'IR,li diu que estan fent perquè perga el Govern.
—Quèvindria si guanyarentots estos criminals2 —diu Berlanga.
I m'afig:

—lu no heu digues, que açò me hu ha dit en molt secret.
Me continua contanthorrors dels pobles: com a la botiguetali van gent, especialment
xofers, de totes bandes...
De Vilanova de Castelló me conta una d'eixessalvatjades quearriba a l'ànimai la revolta.

Vivien dos germanssolters, germài germana, i van perell del Comité del poble. La germana
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es recela a què van i s'agafa del coll del germà i no. volsoltar. Se'ls emportenals dos.Ell

apareguéals tres dies assassinata trets. Ella, guapa, bledana, honesta, va aparéixerals21
diesinjuriada i morta.
El
iNo es respecta edat,ni sexe, ni condició, ni afectes niresi
H
—/l—

A Alfara feren entregar els jornalsals quitreballaven, però noals forasters. A cada família

li han assignat unsvales de queviures, una quartai mitja de carn per família, els qui'n tenen
més pels que menys.La església l'han convertida en mercati aquí van les dones a formar
cues,i diu que hi ha casa que es queden sense menjar perquèno hi ha ordreni regla de
repartiment, i a moltes cases hi han plorsi, a moltes més, protestes,i s'espera quehi haja
fanc hasta mitan cama.
Es diu ehaure o haverfanchasta o fins mitan o mijan camav a haure baralla, disputao

lluita de bàndols.

me
Hui el passeig és cap a l'estació acompanyant Joan Senenti família, que se'n tornencap

a València,i a l'horta pel camí Fondo.

Prop deles barraques trobem les cendresi rests de la crema de les coses del'església

de Massarrojos.

En tornar, entrem a veure Ramon (Payà Ibànez), el metge, el conill de portxe. És cosin
germà de la meua muller i un misantrop.
En acabar la carrera es va ficar al portxe de sa casa i d'aquí, com qui diu, no eixia. Es féu

un Campanar ab vàries campanesdeterra cuita de diversa entonació i passava les hores
mortes tocant-les. Son pare era mestre de músicai, sense ésser mestre, sabia molti té unes
mansdivinesper a la guitarra.
I per això li dien conill de portxe, perquè als portxes es solen criar conills i per similitud
d'isolamentsels diuen als qui es passen el tempsals portxes, antes, per antonomàsia, és dia

econills de portxe: als velluters perquè era als portxes on tenien els telers de vellut.

Baixet, bru,lleig, ab un ull blaui altre vert, sembla un amargatdela vida, estantaixí que
no creguem tinga motius.

Mon sogreel va traure del portxe i portà a Massarrojos de metge. Calia aquí, i prompte

es féu una bona iguala, base d'un millorfutur. És un tímid, com solenestar tots els misan-

trops, i mentre tenia qui l'animara poguéanar tirant avant, però morí mon sogre,la família

és desenrelà de Massarrojosi, en trobar-se sol, caigué en l'extravagant mania de l'isolament:

uns amors desgraciats l'acabaren d'aplanar.

Els amics anaven de vegadesa animar-lola família aiximateix: se li va montarunaclínica

a Rocafort,se li va traslladar a Moncada... Inútill Tot es va pedre per abandó.

Els amigots del poble eren la rònega amistat. Deixà de visitar de dia i ònegamenteixia
si el cridaven per un cas d'urgència. Es féu més esquerp.Si en passar el cridaven les dones
per a que visitara algun malalt, s'enfadava:
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—CQueyo sócel cacauero:iVayan a casa a avisar-mel
Totes aquestes rarees feren que la gent es cansarai l'anara abandonant.
S'aficionà a la beguda, acabà perno eixir, sinó denit, i si anaven perell, a acompanyar-lo.
Vorell de dia enfora sa casa era rar. Rebia visites a certes hores que ell senyalava rigorosament.
—iVengan ustedes a la horal jEsta no es hora de clínical —els dia als visitants quan no
anaven a en punt:els altres, en oure'l parlar en castellà, ni xistaven. Sabien que no estava
massaclar.
Tenies que estar a expensesdel grau alcohòlic que tinguera. Especialmenta la família
li tenia una quimera exageradai, en ésser un poc begut,el qui anaraa visitar-lo senduia la
gran bronca.
A mi sempre m'ha respectat. Ara, que he anat ab precaucions alamon,i aulorar que fea

aulor, ni passe de la porta.
Hui està prou seré. Apenes ens asseguem,veelxic de Carriço, el pare del qual és gran

amic de edon Ramor,, com li diuen al poble.El Carriço i dosfills estan en les tropes governamentals. Un fill dels dos ésal front de Còrdovai el qui entra porta una carta que acaben
de rebre d'ells, per a quela lligca edon Ramon.
—Estos són de la família i poden enterar-se —li diu al portadorde la carta—, és que açò
no es pot publicar en estes circumstàncies.
llig en veu baixeta,suficient pera oure'l. Era digne detranscriure-la totalment, però no
he tingutocasió. Una pàgina emocionantescrita per u dels actors dela tragèdia.

Tenien emplaçadesles tuberies del50 ligero (que vaeixir de Valènciai, per consequència,
la major part dels llurs servidors són valencians: aquí hi ha un nebot de (Francesc) Ruvira i

un amic del meu fill Doménec).El dia 23 de setembre comencen de veure ombresentre'ls
arbres. Elsoficials els diuen que notiren. De sobte, es veuen vindretres carrosblindats fent

foc, en destrocenu i en fan retrocedir dos. Començala pelea. Estrobenisolats, sense infanteria. El dia 24 continuenla lluita. Els oficials demanen forces per a defendre'ls canons, els
diuen que van a vindre 1.500 hòmensi no vénen. L'aviació enemigaels castiga durament.
El dia 25 continuaelfoc. Els oficials no es menegen,però veuen vindre avalanja de moros,

ells són ben poquets,elsoficials no es meneger,els soldats retrocedeixen defenent-se. Ell

diu que es va omplir les cartutxeres de municionsi finalmentva fogir hasta Castro. Però

al final d'un carrer es veu un grup de morosi retrocedeix i es fica en una casa,al paréixer,

abandonada. De sobte, sent cavalleria que s'aproximai parlar en àrab. Se'n puja al pis superior i ab la culata delfusell trenca unafinestra, bota a un corrali, saltantperaltres corrals,

se'n ix de la població i corre com un foll oguent a les seues espal-les:
—jAltol Paisa, estar amigo delosrojos.

Perfi trobà un grup d'altres companysfogitius i arribaren extenuats a Bujalance, d'on
escriu el dia 26.
(Cuandote escribo esto, las làgrimas me ciegan los ojos pensandoen losoficiales que

se quedaron todosallíx

Terrible destí el dela oficialitat en aquesta revoluciól
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Han passat cap a Moncada varis camions portant famílies sanceres de les
delsfronts. Diuen si en duien 400 i que van a portar-ne a Massarrojos.
AÇÒ agravarà més encara el problema deles subsistències.
A ma sograli ha tingut que fer el metge una recepta per a què puga comprar mig f
de sucre.

El
La ràdio facciosa confessa queles tropes guvernamentals ataquen furiosament C

Toledo. També diu que a Oviedo ataquen en columnestancades.

I

Diu també que hanestatrefusats els atacs.
Dilluns, cinc d'octubre de 1936
—a—

Al taller, (Rafaell Planells me diu que ahir mataren el capellà de la Fonteta de Sent i

Tenia mésde xixanta anys i estava de capellà uns quaranta.Erafill de la Fonteta, molt bor
persona.Ell, encara que no va a missa, té pesar.

i

—Matantad eixe, ya poden matara tots.
Volentreferir que,si a tan bon sujecteel feen delinquent, ja hu eren tots.
Li digueren que era per a una declaració i quel tornaven enseguida.
l al dia seguent apareguéassassinat. Nengú no sap per què.

lb
Onades de gent. Començaren de tocara totes les portes arreplegant queviures per d

los a menjar, dones, xiquets, jóvensi vells. Venien dos xiques jóvens que diu que han
quinze dies fogides per llomes i muntanyes fins que els han arreplegat.

Diuenels fogitius que-ls moros entren als pobles i degollen a tot lo móni viol

ell

Gimeno,l'ex-GPA, està trist. Té ganes que acaben aquesta novel-la que estem vivint,:
No és mala novel.lal
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Hui dinem a GonçalJulian, 8. En anar cap a casa veig gran animació de milíciesi soldats,
un poc heterogèniamentvestits.
Diuen és la Columna Ulibarri, que torna delFront d'Extremadurai se'n va al de Terol en
sustitució de la Columna de Hierro, que volen enviar-la ad aquell front perveuresili aplaqueneixes energies que tant demostra a reraguarda i contra indefensos.
Miracle serà si heu consegueixen.
—e—

Pense dedicar una estona de la vesprà pera visitar mon cosí Marià Serrano.Està molt
aplanat, me diuen. Ja hu estava quanel vaig veure la darrera volta.
Al cantó de Ciril Amorós-Felix Pixcueta hi ha una botiga d'articles per a maquinàriai
fàbriquesi aquí és, a la porta, el meu amic Pepico Català.
En veure'm, s'adelanta, i en assabentar-nos de la bona salut, ja que no altra cosa, que

gojem ables respectives famílies me diu:

—jNot pareix que els manicomis els hauran d'agrandar pera ficar a tants locos com
hi han per ahí2
—Al contrari —li dic—, tot és ya manicomi.
—Envista de que-ls assenyats són els menys, tancarem els assenyats.

saber
Mon cosí Marià està desconegut. Fins me sembla quela llengua seli trava en parlar. Envellit, capficat, apenes em fa una ganyota per somrís. Procure animar-lo i plora de pena.
Quant amics han desaparegut assassinatsi La dolorésirreparablel
—Anima'tl —li dic— Pareix que va bé i que açò no va ya a durar massa.
Però ell, home tan ferm i tan seré sempre, no ho potresistir.

Mefa la sensació queli va a agafar un atacel pitjor dia. Sembla no oure quantli dic.

,

ae

En el vagó deltren on tornem a Massarrojos ve un grup de donesdelpoble de Moncà.

Unad'elles, jove, donant-li el pit al fill com si li abocara un cànter, es veu queté el marit

milicià.

—Abans no podíem menjar i ara mengem detot en abundància.
Parlen dels forasters fogits que han hostatjat a Moncadai de les coses que diuen. Els

facciosos van per u de la famíliai, si no el troben, se'ls emportentotsi els maten.

Conten atrocitats i no acaben. U que no va ab elles els conta altres malifetes que no

s'ouen bé, i les doness'indignen.

No mancava mésquela fantasia tràgica dels immigrats per a acabar de desmoralisar el

poble i agravarla situació dels presosi els presunts presoners.
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En arribar en Massarrojos ens han dit que s'han emportatpres a Pepe, el Morrut,i que
l'han tancata les torres de Quart.
També diu que hanpresa l'obrerdelseutaller quiva intervindrel'altra volta per a què.
soltaren.
A lo pitjor heu paga també aquest pobre per haure'ls apiadat dels plors de la mare.
Tràgici
cies

La Correspondencia de València diu que el Jaumel i altres vaixells de Querra gobernamentalses troben a aigues del nord i que han enviat un manifest —per ràdio2— als marins
dels bucs rebel-lats, que publica.
En ell diu que.ls vaixells adictes al Govern són els mési que, perlo tant, guanyaran,

ademésde peraltres raons, convidant-los a que apresenla oficialitat i la pengen als pals,

etca.

Dimarts, sis d'octubre de 1936
——a—

Octubreroig. Fa dos anys dela revolució de 1934, preparació de l'actual, que.ls ha fet
avortarl'actitud dels militars que ells creien bastant desconectats.
La debilitat i desorientació del Govern cedo-lerrouxiste, no atrevint-se a atacari disoldre
les organisacions complicades i afusellant uns quants culpables, per excés de sensibilitat o
imprevisió, ha portat aquest bàrbari sanglantsotrac que tants milers de víctimes causarà,
que uns quantsafusellaments, allavors, i una bona política social hagueren esquivat.
Similia similibus curanturs'"" S'ha vist clarament que contra elements revolucionaris no

caben més que elements contra-revolucionaris.

Estar tot un segle clamant contra la pena de mort pera esquivar-li a la societatl'espec-

tacle d'unes quantes víctimes per a què, ara, precisament els qui més han clamat contra la

pena de mort, siguen els qui estiguen immolantvíctimes innocents innombrables.

És fama que, en parlar-li ad Alfons Rarr de la supressió de la pena de mort, va respon-

dre:

—Que comencende suprimir-la els assassins"
l així diguem nosaltres en nom de la cultura:
—Que comencenels revolucionaris per suprimir la barbàrie.
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Expressió llatina que podem traduir per eel semblant cura al semblants.

313

Es tracta del novelHista i periodista francés Alfons Rarr (París, 1808-Saint-Raphaél, 1890), cèlebre per

les seues enginyosescitacions. En aquest cas, Nicolau Primitiu es refereix a la seguent: €Si l'on veut abolir la

peine de mort, en ce cas, que messieursles assassins commencent.x
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Clar que, si afonem en la questió, acabarem per asseure lo seguent:
—Cal, primer, que la societat no produeixcaels revolucionaris ni els assassins.

o
A Moncada,diu que són 150 els qui han portat fogitiusi els han hostatjata l'eAssiloo.
Mediuen que ab els llurs relats estan desmoralisant la gent més que no estava.
—(—

Els diaris diufen) que els governamentals han avançat per Jaén, Osca, Oviedoi altres

parts.

Publiquen, aiximateix, que la esquadra està al nord i el manifest als marins rebels.
Verdad diu que pelcentre,l'aviació leal ha fet fogir cinc trimotorsrebels, El Mercantil però,

mésradical, diu que:ls derrocaren.

Publiquen una nota de despedida de Navacerrada diguent quese'n va (al complir un

altra missió (la de curar de la pròpria pell).

El Sindicat d'Oficis Varis delVilar de l'Arquebisbe anuncia que d'ara n'avantésdirà eVillar
dela FAlx,
La FAIés a dir, la CNT-FAI, diu que han organisati enviatals fronts 30 columnes: assoles
Catalunya, setze: València, crec quetretze. Qui s'oposa a una organisació queté a les seues
òrdens trenta columnes armadesi, tal volta, de les millor armades2
El Partit Comuniste diu que va a armar vint mil afiliats, dels 20 als 30 anys, però eva a
armar-loso, futur: aquella els cté armatso, present.
Quin governésel que s'oposa ad aquestesforces particulars2 No serà aquest, que no sé

que puga manar deforces pròpies.

Totéstirar cables a la CNT i aquesta no s'agafa. Els comunistes, especialment,li demanen
que accepteeljou del Govern, però la CNT diu queella és rònegamentantifeixista i vol
treballar per son comptei raó. Els comunistes treballen també per son compte, esperançats
de repetirla sort de la revolució russa, on es valgueren detots els elements revolucionarisi

desprésdeltriomf anaren certerament assassinant totsels no incondicionals, però la CNTFAI no voltornara ésser víctimai està contínuamentab la mosca raerel'orella i ajuda a la
vanguarda sense abandonarla reraguarda, on fa méstasca queals fronts.
Ab aquesta perspectiva no ésdifícil preveure quesi la guerras'allarga, és desplomarà
primer la reraguarda que la vanguarda.
—d—
Han passat uns camions de la CNT-FAI cap ad Alfara i diuen que a Moncada han hagut
morts i ad Alfara aiximateix.
També diuen que han anat a desarmar el Comité d'aquesta població, perquè no estan
conformes ab el comunismelibertari.

Açò és una incongruència que no comprenc.
423

—Oe—

Joan Senentha vingut en Massarrojos a passarla nit. Es va convencent de que aquíhi
ha quelcom mésde tranquilitat que a ciutat.

Li han dit que el motiu d'haure'sfet a (Manuel) Simó, i demés família que estaven presos, ha estat perquè elfill o u delsfills va escriure al Tribunal Popular una enèrgica carta
de protesta perl'arbitrarietat dela llur detenció,i la resposta fon traure'lsalterrer. De totes

maneres, els hagueren assassinat, segurament.

Dels vaixells trauen els presos diguent-los queja estan enllibertat, però a la vora els

espera una camió que-ls carregai se'ls emporta.
U dels problemes que aquests assassinats plantegenés el de les vídues i causahabinent, quan lesvíctimes tenen segurs de vida, car les companyies necessitenel certificat de

defunció i no es troba nengun metge ques'atrevixca a fer-lo, segonspareix.
i
S'ha cobrat unalletra de cent pessetes d'un forner queli diuen F. Banyó.

Doménec mosparticipa que ha ogutsi trenta avions antimarxistes havien estat bom-

bardejant Madrit, quarters i ministeris, duranttres hores.
Dimecres, set d'octubre de 1936
—a—

Ma muller me diu que ja no hi han ous al poble, apenesse'n troba u. Lestruites que ara
fa ja són quasitot sebao criadilles, per anar reservantels pocs quel'hi romanen. No hi ha

vedella. Hui no hi havia gallina. Nosaltres encara en tenim unes quantes ponedores que
reservem com or. Com no hi han ous, no hi han llocades. A Moncada, que abanses presentaven a la venda del mercat mils de polletsi altre avirans, diu que ad aquest darrer no se'n
va presentar nengú. Nosaltres tenim huit pollets que ab elsllurs piu-pius són l'alegria.

També no hi han sigronsni criadilles a venda.
I venintforasters i emportant-se menjar.

Si açò durara uns mesos, pocs més, la fam enstrauria a ballar, que es soldir.
Per València les cues són cada volta més nombrosesi llargues,i els ultramarins van
quedant-se buits...
L'altre dia, no obstant, me diu un amic que un parentd'ell qui venia de Madrit a un
assumpte de subsistència li va dir:

—Pero si aquí estàis en la gloria: si aquí tenéis de todo,las tiendasi ultramarinoslle-

NOS...

Com estaran a Madrit2

Es va emportar les maletes plenes de queviuresi va escriure després que, en arribar, la
família li se tirà fimolenca com els judeus sobre el manà.
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La Columna deFerro publica un manifest diguentels propòsits quetenia en tornar del
front:
18 Desarmamenttotal i disolució de la Guàrdia Civil.
2a Enviamental front detots els cossos armatsal serveidel'Estat.
3a Destrucció de totels arxiusi fitxers delesinstitucions capitalistesi estatals.
l això ha complit. Justifiquen, ademés,la incautació —assalt i saqueig— d'objectes d'or,
platai platino deles joieries quells paregué, afegint que, comparantla recollida d'ells ab la
que altres organismes havien fet abans queells, era insignificant.
Rebutgenel dictat d'assassins diguentqueells no havien atacatals antifeixistes, estant
la mort del Pardo (Josep Pardo Aracil) un accident desgraciat.
Voldir, doncs, que.ls no antifeixistes podenestarassassinats sense escrúpol, perlovist.
També publica unes declaracions de (Buenaventura) Durruti que, entre altres coses,

diu que en prendre Osca, Saragossai Terol, els militars poden comptar-se per perduts, que

ell no admetla deixuplina militar, però tampocla llibertat del covard, quea les seuesfiles

van voluntaris, ara que,al qui vol tornar-se'n, se li fan unesreflexionsi, si insisteix, se'l deixa
anar a peu.
És a dir, la llei de fugues. Si això fan abels propris, que poden esperarels estranys2
—lC—

En arribaral taller me trobe aloixat un camió d'abastiment de la Columna Fantasma o

d'Ulibarri.

Dos operaris més, el 599, F. Caballer, fornerde ferro i el 705, E. Ramos, ajudantde forner,

se'n van voluntaris a la columna CNT 13 que se està preparant.

Se'n van contents, com si es tractara d'una excursió de Pasqua.
aSes

MiquelPeris, montador, ha acabatja la batuda del'arròs a una fica que un parroquià
nostre té arrendada al terme de Sollana. El Comité d'aquesta població s'ha incautat de la
tal hisenda, però n'ha deixatcollir l'arroç i emportar-se'l ad Alginet, d'on és Escútia,el parroquià: diu que no ha hagut aquí nengunaalteració més, que totsels anys deixava l'arròç
encambrata la hisenda, però aquest anys se l'ha pujat al poble.
Peris es lamenta que té una xiqueta quealimenta ab bibarói no trobanillet condensà
ni suero.

—e—

Ens han citat del CCM (Comité de Controlde la Metalúrgica), Colón 74. Anem mon germà

ijo i ens fem acompanyar d'Alepuz (Tomàs Alepuz Linares), forner, car sembla queestracta

de fornejari treballar material de guerra.
Efectivament, ens presenten uns plans d'unes bombes de metralla per a quèles estudiem i donem preu.
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Adaltre departament trobem dosantics operaris de casa. U d'ells és Tomàs, germà de
Pasqual Tomàs, líder socialiste, ab el qui m'uneix alguna amistat perles moltesvoltes que
havem estudiatjunts alguns conflictes detreball perresoldre'ls. Hui va de Londres a Ginebra,

en comissions.

I

Mollà és hui de la UGT, però quanera al meutaller pertanyia a la CNT. Li preguntem què
hi ha dela socialisació de la metalúrgia i me diu que, perara,res.
—Primer hi ha que guanyarla guerra, desprésja tractarem d'això.
SL
Fa uns dies queal taller me digueren que-s obrers de Fills de Vives Mora havien tornat
a estar preguntant per mi. Vaig passar per l'empremta, però ja no era hora i hui he tornat a

anar-Íhji més prompte.

Pense que aquests van rondant i manxantper a quèjo paguela factura, ço que haguera
fet ja si disposara deles 1.250 pessetes, però tal volta una solució fóra queels anara donant
diners a comptede treballs futursi així li hu manifeste a u dels germans, el més ossat dels
dosab els quitracte.
Aquestcrida a la comissió de personal i u d'ells, el més esquerp i que sembla ésserel
qui apreta més, sencara ab mi per a dir-me una sèrie de raons que no sónaltra cosa que
amenaces disfreçades. Pretén que jo convoquela junta quejo presidia i que els eixigeixca
que paguenla factura entre tots.
A l'oposició dels meusraonamentssobrelesdificultats que açò representa, perquè molts
de la junta dimitiren, altres desaparegueren,alguns no poden, n'han mortaltres: insisteix
l'esquerp diguent que hui, moltes coses que eren abansdifícils, hui són fàcils. Hi ha qui
abansno soltava un dineri hui està disposat a donar-hotot.
—Davantd'una pistola o l'amenaça d'un passejet, hi ha qui és presta a tot. Jo no sóc
capaç d'usar eixos procediments, però hi ha que apretar.
Jo insisteixc en pagar-ho, ells volen que-ls done noms pera visitar-los. Diuen que no
volen que ho paguejo sol. Finalment, els done els nomsde(Rafael) Gayano Lluch i Ricard
Sammantín, qui veritablement me ficaren ad aquest fanc, encara que ab bonafe.Els dic

que poc podran fer aquestsi que jo procuraré reunir la Junta, perdir quelcom.

—Nosatros considerem que vosté és un parroquià de casa i no volem quees perjudique.
Finalment quedem en quejo aniré pagantpoc a poccinquanta o cent pessetes cada
setmana o quinzedies.
l els entregue cent pessetes a compte i me'n ixc ple d'oix, asquetjat.Si no arribe a estar
parroquià, se'n comptal
gr

Mepreocupala sort dela família de (Francesc) Sorianoi vaig pertot el carrer de Salvador
Seguí per veure de preguntar als forns, però non veig nengú.
Pense tornar a Hotel Londres, 23 persi saben quelcom,i aquí me diuen que han sabut
426

que oncle i nebothan estat assassinats a la creu de Vinalesa i que els han dit,si dien alguna
cosa o intentaven averiguacions, que cauria algun altre de la família.

Sembla quenel registre de la casa trobaren un document comprometedori ara la pobra
m
senyora de Soriano tenia por pelfill i volia que algú li diguera quesi li preguntaven quelco
sobre el document, que diguera no sabiares:

—iCualquiera va a decirle a gritos en la càrcel nada a esa criatural —diu la senyora.
Com el dia quatre era el sant del xic —Sent Francesc d'Asís— i no anaren, els va escriure
s que
una carta diguent-los que esperavali hagueren portat algun dolceti participant-lo

l'havien nomenat ordenançai estava Millor.

Que poc sospita el pobrela tragèdia de sa casal

Le
força
Víctor (Buesol me diu quea l'arquitecte Contreras, que'ltenien pres, el soltaren a

esdels diners que a sonpareli va costar, però, segurament, al descubriment de la carta
mentada dessús el perseguirenfins trobar-lo. L'han assassinat.

Li han contat que unaportera reclamà alsindicat per la mala habitació quetenia i estaven

diu, es
els obrers reformant-li la casa. L'ama, Sra. Rocha, qui vivia assoles ab una fadrina, me
uns mils
ya veure sorpresa perla visita d'unspistolers queli feren un registre emportant-se
de pessetes que guardava en una gerreta i ad elles dos.

En veure la portera que noles tornaven,féu algunesinvestigacions, trobant a l'amai

la

criada assassinades al dipòsit.
que ja veurien
Els obrers no podien cobrar i anaren alsindicat a reclamar, on els varen dir
quèfarien i que no passaren avant en les llurs insistències.
—I—

En acabar de dinarvaig al taller, passant primer pel molí de l'Esperança.

una rella i
Trobe Salvorico a la porta parlant ab un desconegut. Salvorico està sort com

no sé com preguntar-li per no cometre una imprudència.

—Coneix vosté a la senyora de Soriano2 —li pregunte.
—Sí, senyor —me respon.
—Està bé2 —li torne a preguntar sense saber quèdir-li.
—5í, senyor. Volia algo2
—Saber dela seuasalut.
l'em despedeix sensetraure res a descarrecaor.

sEn tornar a Massarrojos me trobe abBlai, el de la Capellana, i parlem. Jo el creia comuni
ca
te 0 anarquiste i me resulta un burgés d'IR, burgesos de pega, els del timo de la repúbli
burgesa.
Ell diu que s'ocupa dels pobles. No sé quin càrrec serà aquest.
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Li pregunte sobre l'assumpte d'Alfara i què hiha sobre el desarmamentdel Comité, i me

diu que nohihatal. Que anaren uns camions de la CNT a apoiarel Comité, que a Moncadaja

començaren a trets per a espantar la genti que ad Alfara feren ço mateix i que s'emportaren
l'alcalde detés, perquè s'oposava al comunismelibertari: que les demés Organisacions del
FP estaven quetiraven purnesi quesis de la CNT no soltaven l'alcalde, hi hauria sotrac.
i
Tonica (María Antonia Senent Ibàfiezl, ma muller, me diu contristada que Ferran Cuesta
ha estat assassinat. A la Casa on vivia han romàsvídues totes les dones.Els marits han
estat

tots victimats.

La donade Cuesta, en emportar-se el marit, va pegar darrere, però prompte va perdre
de vista en mourel'aut.Es va dirigir al Govern Civil ablesfilles i en sabre que no l'havien

dutaquí, recelant-se elfinal, es va caure desmaiada.

En tornara la vida va oure un milicià queli deia sarcàstic:
—No se apure, senyora, que ya le mandaremos unos companyeros para U.i sus hijas.

aa
La Munyosa,quitreballa a la fàbrica de sacs de Trenor, a Vinalesa, li ha contatel dol que

ha causada la mort delparei l'oncle de (Francesc) Soriano.

En un carret de mà, les cames penjant, diu que-s entrarenal poble —Vinalesa es pot dir

queés un carrerllarg—, i les dones, en reconéixer-los, ploraven com a malaenes, dessespe-

rades. Erenfills de Vinalesa, persones boníssimesi molt conegudes.
El Francesc Soriano era administrador o cobradordela fàbrica, i és fama que el Comité
de Burjaçotésel que-s ha assassinata la creu de Vinalesa.
—m—

Mon fill Primitiu ha estata l'Asil de Sent Joan de Déu,a la Malvarrosa: allí li han dit que

fa pocs dies que foren assassinats els germans del'Asil. Diuen queels feren un registrei els
trobaren documents comprometedors. No han deixat més que un llec.
Allò està incautat pels comunistes des d'un principi, i diuen que estaven molt contents

dels serveis que emprestaven els germans, qui han regitl'Asil durant uns dos mesos.

És més bé un hospital-asil, aquí van els xiquets escrofulososi altres deficitaris, rebuig

humà quedónaaprensiói repugnància als esperits no acostumats,i precisa de gran vocació
peralsacrifici, alt esperit de caritat per a dedicarla vida a la cura solícita i afectuosa d'aquells
éssers contrafetsi revoltants.
Per què hauran assassinat aquelles santes persones7
—n—

La ràdio facciosa diu que estan realisan una gran ofensiva pel nord de Toledo cap a
Madrid, que estan preparant una ofensiva general contra dita capital al comandament de

(Francisco) Franco.
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Avisen als vaixells estrangers que no entren als ports espanyols del Mediterrani perquè
estan minats.
L'aviació rebel hatirat sobre Madrit 100.000 proclames convidantels estrangersi po-

blació civil a eixir.

Dijous 8 d'octubre de 1936
—a—

Fragua Social, davant de la movilisació de la quinta de 1933, diu quetotsels individus
que pertanyguena la CNT deuen estar controlats per aquesta i que nengú esquive aquesta
ordre perquè es farà complir.
Verdad no està conforme ab aquesta decisió que publica.
Els comunistes, quealprincipiels pareixia bé tot mijà revolucionari perquè creien anaven
ells a apoderar-se del moviment, fa dies que, en veure queací no nengú tallael bacallà

més que la CNT-FAI,estan quetiren purnes.Ells esperaven, una volta Largo Caballero en el

poder, que serien senyors del moviment, quetotsels ajudarien a traureles faves del'olla

i que desprésells se les menjarien,tallant-li el rosoll al qui respirara massa fort però ja es
van convencent de que enunca segundaspartes fueron buenasoi quela tàctica emprada
a Rússia està ací resultant-los un poc passada de moda.
Gi els contrarrevolucionaris tarden a dominar la situació, els qui perillen són els comunistes.

elits
l'Esteve (Vicente Esteve López) mediu que a Paterna continuen els afusellaments. Són

varis, diu, els qui afusellen i han prohibit que no nengú presencieels afusellaments, pel perill

que es corre. Ahir se'n escapà u dels presos,lligat ab les mans darrere i ferit, segons veren
pelrastre. Creu que noll trobaren.
Ell no heu vol veure. Quan notreballa, se'n va a la muntanya.
En vindre aquest matí n'havientresa la carretera. Nengú era de Paterna.
—(—

Àgredaveal taller ab un milicià per mostrar-nos una bomba de la que havem de construir.

Àgreda té un talleret de construcció prop deperaquí,i és germàd'un altre Àgreda
(Salvoret, àlias l'Osso), qui fon encarregat del meu, cert temps,i ara tambété taller. En un
principi estaven els dos germansjunts, però no pogueren congeniar i es separaren.
El preu que ha donat Àgredaés de 30 pessetesi diu que és molt barat. Mon germà donà
el de 35 i encarregà a l'Alepuz que hu digueraal control, i aquí va dir per son compte, 40.
Estem, doncs, deu pessetes méscars.

Als obrers els passa quelcom ço queals revolucionaris. Aquests, en vindrela República,

prometien que ab la llista civil —de la casa real- i l'asignació per al cult i clero, es podria
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embaratirtot i millorar la vida del'obrer, i després es va veure com, a pesar de suprimir les

dites assignacions, les coses pujaven, àdhucels imposts contributius.

Aiximateix, els obrers creuen que tot consistix ab suprimir sous, queells diuen inútils,per
a pujarels llurs. Després veuen estupefactes com les coses resulten méscaresi els ingressos
disminueixen, i augmenten els paratsi fracassen els negocis.
Transformar lo que ha costat tants segles d'establir no és missió de revolucionaris, sinó
de convivència evolutiva.
—d—
Del molí de l'Esperança me envien raó pertelèfon, que vaja quan puga. Deu ésser la
mare de Soriano, que s'haurà enterat de la meuavisita.
I, després de fer algunstreballsi disposicions, me'n vaig capa la Parreta i al molí.
Salvorico, el moliner, està a la porta:
—No sabia que vostés se coneixien —mediu referint-se a la senyora, ara vídua, de

Soriano—. Perquè no m'hu va dir: —me pregunta ab eixa veu fosca, incolora, que solen

fer els sords.

Mepuja a les habitacions dels pis superior, on ja m'espera la mare de Soriano,a quihan

avisat, desfeta en llàgrimes.

No sapres del marit ni de l'oncle. Va anarvaris diesal centre sindicaliste i parlà ab Sabaté,
el president, demanant-li que fera averiguacions,i ella notava queli dien que feentreballs,

però que no ho prenien abcalor,fins que la molinera (crec queli diuen Trinitat), ladona de

Salvorico,li va dir que no tornara.

—A voresi t'agafen a tu, que eixa gent és capaç detot. A lo millor són ells els ques

han denunciat.

La mare de Soriano té sospites d'açò. Quan els sindicalistes cercavenlocal peralllur
centre, anarena l'onclea llogar-li la casa que tenienal carrer de Colón,proprietat del Collegi
dels Xiquets de SentVicent, del qui era administrador,i com l'oncle reparava a llogar-los-la,
li digueren quesi no els la llogava,s'incautarien d'ella.
Després, en vindreels sossoits, s'incautaren del Colegii li exigiren a l'oncle que entregara

l'administració,i tingué que donar-los tot quant hi havia, enclòs cent mil pessetes contants

i sonants.Per tot çoli feren un document queli servira de garantiai satisfacció.
Varen estar, encara, al Col-legi doso tres dies, fins trobar una habitació, i quan se'n anaren
ells, els cercaren un aut, ajudaren a devallar el malalt i li feren un salvoconducte.
Cuantes voltes l'oncle els havia dit:

—No sé perquè estos hòmens m'han fet este document. Açò mos portarà algun dis-

gust.
El dia que vinguerena registrar, estigueren buscanti buscant.

—Yo crec que buscarien eixe document. Nosatrosestàvem en la galeria i no mos dei-

xareneixir d'allí. Després cridaren al tio. No podíem oir lo queli dien. Alguna vegà pareixia

que volia cridar-mosi no-l deixaven. Notàrem que quan trobaren una cosa que no véiem,
sentiren gran alegria. Desprésli feren escriure una carta i mosatrosels oirem dir:
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—Això no és una carta escrita per vosté. Les de vosté totes estan plenes de Déui la

Mare de Déu.

—Quant degué sufrir el tiol —acabà diguent-me,plorant, procurant contindrelesllà-

grimesi els planys perquè nol'oigca el malalt, qui és a una habitació pròxima.
Ella sospita el desenllaç fatal dels doséssers volguts: son marit i son oncle, i me mira
ansiosa:

—Sap vosté alguna cosa d'ells2
No serà pitjor ocultar-li-hu2
Li dic que pregue perells.
—Ya fa dies que-ls rese —me diu apenes, ab paraula apagada.
—Estan sotarrats a Vinalesa: si pot servir-li d'un poc de consol, sàpia ques han plorat

amargament.

Li aconselle que alcen la casa i que la buiden.I quil'alça2 Aquíté les casulles de l'oncle

i objectes religiosos. On heu fica2 On vaja a parar és un compromís. És preferible, per ara,

córrerl'albur de que es perga.
Hui li preocupael fill pres. Hi ha que avisar-lo del perill que corre tornant a casa i preparar-lo.
—e—

A Moncà sembla que volen establir el comunisme libertariel dia 13.

Víctor (Buesol me diu que hi han metges que no voleneixir de l'hospital. Especialment
de nit, no volenvisitar nengú.
S'han donat casos de metges que han anatperells per a quèvisitaren un malalt i se'ls
han emportat perassassinar-los.

aue
Eixim de passeig cap a la pinaeta del Baró, juntel Badall. En arribar a la part més alta,

s'ouenles característiques ametralladoresi desprésels trets sols, més ametralladores i més

trets. La funció es coneix queha estatllarga i acaba per posar-nos intranquils.
Quan s'acabarà açò2
ges

La ràdio facciosa anuncia que.ls contrarrevolucionairss'han apoderat de Navalperal, Sant

Martín de Valdeiglesia i Sigúenza.

Açò és un colp tal volta més important que la caiguda de Toledo. Aquesta ha estat una
derrota moral, aquella efectiva.

he
Demà, sent Donís: aquesta nit, la mocaorà. Tots els anys des del nostrefesteig no he
deixat de comprar-li a la meua mullerla pintetai el tronaortradicionals.
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Enguany mes'ha passat, no per oblit, sinó per no anar en València denit. A mig dia, per
visitar a la vídua de Soriano, no he pensat ab la mocaorà,
No sé l'animació d'enguany: segurament, poc negocifaran els sucrers.
Divendres, nou d'octubre de 1936

—a—
Els diaris és fan tots ressò de l'actitud de Rússia i esperen grans beneficis d'ella.
Ataquen Oviedo d'una manera desesperada, carrer percarrer, i ja als rebels apenesels

queden algunsedificis.

Alsector del centre refusen victoriosament els militars.

ie
L'Esteve (Vicente Esteve López) ve d'Antella, on diu que no ha passatres, s'han limitat de

incautar-se dels campsi cases que-ls ha paregut.

De Paterna no sap res per haure estat enfora. En dir-li que ahir oirem tiroteig, me diu
que a la població no s'ou res.

Pel camí, en vindre, hi havien donesi set hòmens.
—(—

Huifa sis-cents noranta huit anys que JaumeI va entrar a València. Vaig a visitar-lo.

Al Panterri mencontre ab Vilella, EmiliXY" i assegut a un banca (José) Gasch,el major.
Nengú més. Ni unaflor. Els qui s'han incautat de Lo Rat Penati de Proa no s'han enrecordat
ni de portar una floreta.

Dien que aquests ens portarien l'autonomia. Una autonomia política sense valor espi-

ritual nengú. Hui tenim certa autonomia, és cert, però és la que aparenta tota l'anarquia

quan es trenquenelsllaços de l'autoritat tradicional.
ide

Hui dinem a València. Carme (Martínez Hidalgo), la núvia de Doménec, me regala un
manuscrit,elLlibre deles Perelloses, que conté les donacions que Giner Rabaçade Perellós

féu a tres filles seues monges del convent de Senta Caterina de Sena.'5

Manquenles darreresfulles, però no d'ara. No sap la procedència, d'alguna biblioteca
saquejada, sens dubte.
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Emili Vilella Garcia (València, 1889-1971). Fabricant de mobles. Membre deLo Rat Penati signant de

les Normes de Castelló.

315 Estracta delLlibre de memoriesy títols dels censals de la administració deles trecentesliures de renda
dexadesper don Giner Rabaça de Perellos al Convent... de... Sta. Catherina de Sena de... Valençia : començat a

quatre de març del any MDLXXXXIIII/Joseph Benet Medina, notari Sindich. — 1597-1608, conservat actualment

en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.El títol que apareix alllom ésLibro de las Perellosas.
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Quan passe açò, veurem. Quan mermada romandràla hisendacultural valencianal
Forasterismel No hi ha pitjor forasterisme quetls delsaliens esperits que dominen l'ànima

valenciana.

— Le—

Andrea,la portera, puja a dir-nos que vénen gents preguntantsi hi ha alguna habitació
els quals llogaters siguen absentso fogits, /que s'incauten habitacions i que hi ha ordre

de que pugenels investigadors a tocar a les habitacions i si no obrin, considerar-les com
a abandonades.

Decidim dividir-nos la família i que uns passen la setmana a Massarrojos, on també estem
amenaçats d'incautació,i altres a València. Els dimenges els passarem junts.

de
De Proa mepresenten els rebuts del mesd'agost firmats per Enric Navarro Borràs: dèhuit
pessetes. Els pague.

Jo creia que Proa s'havia acabat del tot. Mentre romanga Navarro, quant menys pels

rebuts, donarà senyals de vida.

qu

Vicent Bueso ha ogutdir que les potències pensen declarar València neutral finsel terme
de la guerra, per a què serveixca derefugi a tota la gent pacífica que esvullga recollir.
Me pareix una il-lusió. Un bell somni.
Ni els diaris ni les ràdios faccioses sembla que han dit res d'això, que per a portar-ho a
cap seria menester que foren desembarcades forces internacionals.
he
En anara l'estació visite mon cosí Marià (Serrano). El trobe més animat.

No han tengut méssolució que portar son germà Josep Maria, el militar, al sanatori
d'Alaquàç. Els era impossibleja retindre'l a casa. Estava desesperat d'ésser-hi tancat, com el

tenien per por que cometera una tonteria.

Moncosí me diu que la esquadra rebelestà ja al Mediterrani i que és senyora dela
situació.

—Quantrellarg es fa açòl

—Allà a Nadalja haurem acabat nosatros —li dic.
La Casa de Baldovi està incautada perIR.

—l com es porten: —li pregunten.
—FEsporten prou bé: vénen, semportenlo quels pareix i se'n van. L'altre dia vingueren,
triaren elsllibres que-s pareguédela biblioteca, unes estilogràfiquesi atres coses, i se'n

anaren.
Ni hi ha guàrdia ni rètol. La casa del baró de San Petrillo també està incautada, però
tancada. Ells se'n anareni no sap res d'ells.
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——

A Massarrojos, diuen que els presos que trauen després, als pocs dies els maten.
A Vinalesa, diu que:n tragueren 25i els assassinaren.

li

Le

Sembla mentira que hagen passat tantes calamitats a un poble tan menut.
El fill més xiquet de Sento,el de la Rulla, qui està pres, treballa de pedrapiquer altaller

de Pepe, el Morrut. Li han llevat el carnet quetenia delsindicat,li han donat sis mesosde
festesi l'han amenaçat de mort. No saben per què.

ed
Doménec, monfill, diu que-l cap jefe de l'Estació del Nord ha dit que a la una havia

caigut Aranjuez.

Ma muller me diu que a Anita (Bellot Fons), la consogra, li han contat que pel camí

d'Alberic hi havien moltes donesassassinades.

El seu cosí Ricard Carboneres, de la dita població, va estarl'altre dia a arreplegar cinc mil

pessetes queli havien posat de multa,i ara l'han assassinat després queli va costartant al
pobret d'arreplegar-les.
Tenia una filla única qui era secretària d'Acció Catòlicai ell la va amagar perquèla cer-

caven per a matar-la. A la presidenta l'han victimat,i ad ell diuen que també, per no haure

entregata la filla.

se
Pepito Bellot, segons ma muller, ha contat que Pedro Hernàndez, parroquià seu d'Utiel

i Cap del seu Comité i persona important de la CNT, ha estat a Bèlgica a comprar armes i
se'n ha tornat sense nenguna,li ha dit que açò està molt mal i que va a prepararla fogida
dell i la família a l'estranger. També li va dir que:n el camí de Requena a Utiel la sembra de
víctimes és horrorosa.
Aquesta sanglant canallada no s'haurà vist mail
——m—

La ràdio facciosa confirma la caiguda de Navalperal, San Martín de Valdeiglesiasi Sigúenza. No la d'Aranjuez.

Dissabte, deu d'octubre de 1936
—a—

Altaller me diu Llacint) Perez,l'encarregat, que totesles nits s'ouentirs, però que no es
veuen cadavres. Segurament que se'ls emporten enseguida.
L'Esteve diu que a Paterna ha disminuit la faena dels afussellaments.
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bè
Dies passats mos varen dir que havien tret molta gentdelestorres (de Quartl i posada
en llibertat, entre ells a (Josep) Vila Cabanes,i vaig a visitar-lo.
Mecridal'atenció queelrètol de la porta, dJosé Vila Cabanes. Abogado2,havia estat
llevat.
—Se'n haurien anat: —medic.
No obstant,el de la porta del'habitació encara existeix. Malfetl
Toque i me responenperdarrere:
—iQuién es2

Les cases d'aquesttipus tenen una rònega habitació perpis, i cada porta d'entrada té

unareixa que enfronta i per on es pot examinar elvisitant.

—ARIÉs vosté, don Nicolau2 Vaig enseguidal

l'en breus estonesroda la casa i m'obri.
—Notarà vosté quel recibixc de diferent manera quel'atre dia.

—NaturalmentiÉs veritat que Vila està lliurel

—Ara enseguida elfaré eixir. Sente'si
Està alegre, pagada, no se hu acaba.PobretalEls xiquets(ne té una caterva) jugen a una
sala despreocupadament.
Quantsurt Vila, s'abracem ab efusió. Temia no tornar a veure'l.
Li recomane quelleve elrètol i que procure anar-se'n i amagar-se.

—l a on se vasi els pobles estan molt pitjor
Me contael cas d'un metge parentd'ell que, considerant-se perseguit, se li va ocurrir

anar a un poble onell havia eixercitla professió i el qual Comité el va rebre agradosament,
i tan bé es trobava que va decidir instalar-se definitivament.

Pocs dies passats, el mateix Comité anà a avisar-lo que ja no hi era seguri que no responia

de lo queli poguera passar,i va tindre que anar-se'n ab lo quetenia posat perquèli varen

insistir que se'n anara abans de mig hora,si podia ésser, puix queperillava.

—Quant menys,no esfaça visible —li dic—, no ixca de casa.
—I com no he d'eixirS'incautà de la Mútua unsindicat i despréss'han socialisat totesles

mútues. Anarenal despaig reclamanttotallò que pertanyia a la Mútua d'Incendis i aquells

nols deixaren traure res. Sols per gransprecs els permeteren emportar-se la documentació.
Fea poc que hu havien ordenattoti, en traslladar-ho, heu feren de qualsevol manerai s'han
perdut documents, s'han mesclat... Un desgabelll l ara resulta que vénen a buscar-me de
quan en quan per a quèlls aclarixca coses.
Me conta algunsdetalls de la seua detenciói estància. Ell creu quel detingueren per

encubridorde Lluís Martí, el cunyat de Monmeneu (Josep).El Martí és condeixeble deVila,
però no mai després ha hagut gran amistati no sabia res d'ell, ni menys podia amagar-lo.

El tancaren a un pis dela torre que era arxiu del'Audiència, on forentraslladatstotsels

lligats i processos,al passar, segurament, de la Generalitat a l'aduana, on ésara.
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El local no era apropriat pera presó.Els fardells de paperam els servien de caira, detaula
i enclòs dellit. El motiu de traure i cremarl'arxiu, els han dit que era pera ferlloc, Carvana
convertir aquella sala en una malalteria.
hi,
3

Els primers dies arribaren a adquirir certa tranquil-litat. Els milicians passaven moltes

estonesab ells i els dien queres els passaria.
—ACcíestan vostés més segurs quefora.

Un dia portaren a Capilla, manyà molt conegut, al carrer de Molvedre. No sé quin germà

(són varis) va estar dosdies plorant, no hi havia consolperadell, fins que poc a pocanà
acostumant-se.
Unanit, ja tard, entraren a Vicent Sanz,el de les bàscules del Grau.Va arribar espaordit,
desmoralisat. Donavallàstima. Alguns quel coneixienli s'acostaren per a animar-lo:
—Chel Sanz, que no-ns coneixes2

No coneixia nengúi, de sobte, senyalantals quieren a la sala, exclamà:

—otsestos són p:a esta nit2

Havien anatperell a les deu dela nit, a una casa d'Alginet on s'havia amagat,i se'l por-

taren cap a València.

El camí fon horrible esperant quelportaren a matar en Espioca: després pensàen el
Saler, i quan va arribar a les torres no sabia ni on estava ni què anavena ferd'ell. l'en entrar

a la sala, la seua ideafixali féu pensar en quetots aquells estaven preparats pera l'eixecució
d'aquella nit.

Passaven les hores de conversa o bucejantpels expedients.

L'enginyer don Gregori Luzati en trobà un molt curiós sobre un robatori delToisó d'Or

deldit Carles VII de Borbó, peròli'l llevaren de les mans creguts, sense dubte, que cercava
Déu sap què.
Perfi, un dia els milicians pararen d'estar afectuosos i començarenlesllistes de llibertats.
Els deixaven enllibertat, però a les ordres dels milicians que-ls esperaven baix.
Un dia vingueren en unallista de 21, a les deu dela nit, i semportaren a Simó, don

Manuel, el germà (que es suposavaassassinat a Ontinyent),fills, Corbín Josep M. Corbín

Carbó), Capilla i altres.

l així n'han anattraguent, uns per a matar-los, i altres enllibertat.

A l'enginyer Luzatíli permeteren que celebrarael seu santi va estar en companyia de la
família, que va entrar a dinarab ell.
I perla nit el tragueren pera assassinar-lo.

Vila no sap perquè ni per quil'hantret.
——

Joan Senent me diu quehaestat detingut Gómez Correger, qui estava amagati fogitiu
pels terrats. Era secretari de la Federació Patronal, una altra víctima.

Me diu que Birlanga (García Berlangali (Isidre) Escandell tenenels passaports preparats.

Així n'hi ha molta gent. Un tal Francisco Villanueva escrivia l'altre dia a El Mercantil sobre la
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gent quefogiaa l'estranger, la que fogia de Madriti la que ja tenia el passaport preparat per
si venien els facciosos, censurant-losi diguent que fogien d'ells mateix.
Aquest home ésu dels qui viuen enforala realitat. I, si no, que li hu pregunten a don
Indaleci Prieto, a qui nengunarevolta l'ha pillat a Espanya. Hauran pogutagafar finsal darrer
ordenança delpartit, però, ad ell2
Joan me diu quells de la FAI cerquen als agentsde la Brigada Social com a desesperats.
Eren 125 i el governadorArín ja els va proporcionara tots salvoconductesper a què fogiren.

Ja se'n han carregata 45.
Lo dels germansdel'Asil de Sent Joan de Déuelté frenètic. Se'ls carregaren el divendres

passat a la plaja, junt a l'Hotel de la Malvarrosa.
—Això te demostrarà que noés assolesla FAI la que fa els malminats. El PC volguera

ésser qui controlara la matança i tem que siga la FAI lla que) treballe per son compte, no
que assassine.

El cinisme arriba fins publicar un manifest demanant ques suscriptorsdel'Asil continuen
prestant-li elllur favor. Quin escarnil La major part són, segurament, persones catòliques,
prou d'elles assassinades, però encara, per a continuar el mateix sistema, no calia que haguerenfetaital revolució (il), imposada la pesada tasca de sacrificar-se per curar d'aquella
infantesa imperfecta i àdhuc revoltant, encarint de pas, enormement,elserveidel'Asil.
EIgUE
També m'ha contatJoan que Feo,del Tribunal de Justícia Popular, entre moltes peripècies, li ha relatat quel'altre dia reberen la denúncia de la desaparició d'una persona molt
coneguda que, al cap de tres dies de búsqueda,trobaren a la JSO delcarrer de Pasqual i
Genís.
La tenien tancada als pisos de més amunt, com a vacalletera. Els van traguentdiners,
donant-los esperances,i quan ja està la bossa escorreguda,els assassinen.

l així és va redimintla societati els proletaris entranta la terra de promissió.

Als bancs deuen haure molts confabulats que van donant nota i senyes dels comptes
correntsi dels individus.
Està prohibit quels individus traguen més de cinc-centes pessetesperal seu ús parti-

cular o les quantitats justificades per al pagamentdejornals, aprovatpel Comité de control

corresponent. Tota altra quantitat no ésfàcil traure-la i és necessari una sèrie de formalitats

pera, ordinàriament,fracassar. Com aquesta genttrobafacilitats per a cobrartalonsi xecs2

Complicitat, es diu aquesta figura.
A Pepot —Pepe Salvador,el dels mobles— anarenl'altre dia volent-lo detindrei que firmara
30.000 durs. Hi haguerenplors, precsi acabaren per deixar-ho en deu mil, per qual cantitat
els va firmar un taló al banc.
Avisaren a no sé qui, influientseria, i diuen quellsféu trencareltaló alsaltres, però diu
que-ls tragué molts dinersi els va aconsellar que veren on s'amagava, perquèels altres
el tornarien a cercari no-l perdonarien.Ell, que creia poder-se'n eixir donantvint dursal
Comité de Xirivellal
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ee

i N

Es diu que perla marde València van vaixells de guerra rebels. També diuen que dl

en València primer que en Madrit,

vs

u:
I

Pel vell Casanova, avi de la dona de Juli Bellot, administrador que fon d'El MercantilVa.
lenciano i ja de prop de noranta anys, segonsdiuen,i jo crec, anarenl'altre dia uns quants
pistolers. No estava a casa i digueren que tornarien.

4 L

La consternació fon morrocotuda. Cridaren al Mercantil per si era cosa d'aquí, i res

i llavors denunciarenelfet al Govern Civil, d'on enviaren sis agents de la GPA ce El

Antifeixista) qui varen estar esperant que-s altres és presentaren, sense aparéixer.
Per fi se'n anaren cridats pel Govern Civil, car aquí feenfalta.
Juli contava que-s de la GPA es veu que tenien una por cervali a cada soroll o repicdó
porta amartellaven els fusells:
—iYa estàn ahíl
l'es disposaven estratègicament.

Els pistolers no s'han tornat a presentar.

Dimenge, onze d'octubre de 1936
—ad—

Anem a cercarels xicons cap al toç Pelat. Han eixit aquesta matinada per caçara l'en-

Visc.

El Manyo ensdiu queel fill que tenia músic al front de Terol ha tornat ab uns dies de
permís. Entre les vàries coses queli ha contat, ens diu la d'un espia alemà que han afusellat

fa poc.

Era tinyenti molt bon apuntadorde canó. Notaven que sempre portava una màficada
al pantaló. Però nos cridà l'atenció.
Vàries voltes havia mostrat desitjos de manejar un tanc contra l'enemic, però el coman-

dant sempreli deia quel necessitava pera l'artilleria.

i

La ràdio russa diu que fea dies que senyalava la presència al front d'un espia alemà qui

tenia tres dits d'una màtallats, però nengú sospitava, fins que un dia hom diu que eufòri-

camentli agafà la mà perfelicitar-lo a causa d'una gestai li va notarelsditstallats.
Lli hu va dir al comandant, el qual va dir:

—Poreso tenia tanto interés en manejar un tanque, porpassar-se al enemigo.

l el ficaren presi l'afusellaren.

diaDer
Lluís Zalbidea ens diu quel buc petrolífer Campeador, que venia d'Amèrica ab 12 milions
delitres d'essència d'avió, ha estat obligata refugiar-se a un portfrancés d'Àfrica perseguit
pels vaixells de guerra rebels.
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També diu que un vaixell que ve de Mèxic carregat d'armament,ha dit la ràdio facciosa

queés esperatpels dits vaixells contra-revolucionaris.
Aiximateix, que un bucfrancés ab material de guerra per al Govern haestat apresati

dut a Mallorca.

—(—

Rebem una carta de mon germà Emili (Gómez Nadall en la què ensparticipa haures
mullerat ab una jove apellada Teresa,'$ el dia set, i que ha estat nomenatper una comissió
ministerial que va a reorganisarl'ensenyança universitària, per ço, que en vàries setmanes
no podrà vindre, segurament.
dTinc l'esperança —me escriu— de poder aconseguirla creació d'algunes asignatures
oficials en valencià per a la meua Facultad. Ací tot marxa força bé, a banda el fred que ha

començat de ferm.

317
La núvia aposdata con un gran deseo de conocera los que Emilio quiere tanto
Admire l'optimisme d'aquesta gent comunista. No debaessón tots gent joveniívola ab
sobra d'ambició i manca d'experiència. Ambició personalo social. Jo crec que personal,
encara que alguns tinguen la fruició del desprendiment. És, mésbé, el misticisme de la

modèstia. Sabre:s humilment grani ignoradament conegut, sol estar l'ambició d'esperits
selectes o encanallats, que no debaeses diu que-ls extrems es toquen.

Aiximateix admirela sobrietatdels valencianistes que ad aquestes hores en què València,

defet,és no sols independentprovincialment, sinó que hu és cada poblei Madrit és una
ombra,es contenten ab unes assignaturesdefacultat, nitan sols una certa independència
cultural ni la intenció de la tal independència.

Flac servei el que ens ha emprestatla República. Ens ha menyspreat, ens ha dessucat i

ens ha destruit gran part dela nostra cultura. No mereixem mésni alcançarem més mentre

no sigam un poc xenòfobesi deprengam rebreels forasters ab un pa a la mà esquerra,
una bona verga a la dretai el somrísal llavis.
de

Els diaris porten una conferència donada pel camarada Guillem, director del Banc d'Espanya,als agricultors reunits en assemblea pera tractar del problema d'exportació.
El Guillem diu que es deuen uns dos mil milions de pessetes ad Anglaterra per manca
de divises i que aquesta nació no enviarà o pagarà res per les mercancies que se li envien,

per quantella se les quedarà pera cobrar-se el dèficit.

El problema es milloraria si els milions que hi han pels comitési particulars s'ingressaren

al banc, car els bancs van quedantsensestoci perquètotés traurei resficar.
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Teresa Andrés Zamora(Villalba de los Alcores,Valladolid, 1907-París, 1946). Llicenciada en Filosofia

i Lletresi professora enl'Instituto-Escuela de Madrid. El 1931 va ingressar en el Cos Facultatiu d'Arxivers,

le de
Bibliotecaris i Arqueòlegs, i destinadaa la Biblioteca del Palau Nacional. Durant la guerra fou responsab
Pública.
ó
d'Instrucci
Ministeri
del
València
a
la Secció de Biblioteques de Cultura Popular i de la delegació
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La carta, conservada enl'Arxiu Personal de Nicolau Primitiu, porta data del 8 d'octubre de 1936, i ha

sigut publicada enelllibre Nicolau Primitiu i la GuerraCivil (2006: 171-1 72).
439

Parla de l'or que hi ha al Banc d'Espanya com a reservai el qual és per a garantia de

la circulació fiduciària, i que si aquesta reserva anara disminuint-se, causaria gran dan

l'economiaarribantel preu de les cosesa xifres astronòmiques,fentla vida de l'obre

possible.

Parla de que València és políticament dEdcerdint de fet, però econòmicament(encara

que parega paradoxa) continua dependent de Madrit.
as
La consciència de lo primeri la ignorància de lo segon ha fet que moltes ell

pobles hagen anata l'estrangerper tractar de l'exportació de productesdela terra
trobant-se ab ques governs no han volguttractar sinó ab el Govern de Madrit.

Li
g

—O—

La nota més sensacional l'ha donada Rússia al Comité de No Intervenció de Lord

però Itàlia sembla que ha replicat acusant Rússia, promoguent-se unviu altercat queha

fet precís aixecarla sessió.

—f—
Baldomer(Vendrell) ve a dinar ab nosaltres. Creu (quel promptese'n anirà de Bocairent.

Ell, com totsels anys, s'havia aprovisionat abundantmenti més enguany,perquè sabia que

es promovia una grossa sarraina. Ell és bon gastrònom, però ara, en abandonarla casa,té

que deixar aiximateix els queviures.

Diu que ad algunsfabricants els han imposat una multa de 10.000 pessetes setrace

—Però (Joan) Beneyto no-n paga mil cinc-centes2
—AixÒò és apart. Són pare paga les deu mil.

Diu que si Beneyto (Bernàcerl es salva, serà més que miracle,carés el cap de FE IFalange

Espafiolal a Bocairent. Han trobat una seda on sembla figura el seu nom.
Ell diu que, a pesar de les eixecucions i assassinats, sap que FE roman organisada i que
a València ne són més de sis mil.
—Ésgent disposadaa tot i de molt de coratge.
iEES

Desprésde dinar vénenel mestre de escola de Massarrojos i Quico d'Aulèrio —Aurèlio-,

el mestreésel secretari del Comité del poble. Li donen un durdiariper la tasca.
Diu quelnostre Comité és u dels més moderats carno hi ha representació de la CNT-FAI
Car l'ateneu quihi ha al poble, d'aquesta organisació, no té socis del poble, són de València
i per ço no pottindre representació al Comité. Aquest està composat pertres d'IR,tres del
PC, i dos d'UGT.
Ens contael cas d'Alfara d'un altra forma que sembla la mésverosímil.

Diu que el governador envià uns camions de la GPA (entre'ls quals n'hi havia, com és
natural, de la CNT-FAI) a que desarmaren el Comité d'Alfara, que disposen de setanta fusells
i dues ametralladores que robaren dels quartersels dies del'assalt als mateixosiels quals
no hi ha manera detraurel'ls.
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i

Sembla que-s de la GPA que pertanyien a la CNT-FAIavisaren als companyonsdels pobles
de l'alentorn i quan els de la guarda,arribats en Alfara, prengueren militarmentla plaça,els
altres havien presles enforesi atentaren,i com els de la GPA s'enteraren dela bèlica actitud
del Comité, optaren per anar a contar-li el conte al governador.
l'el governador va decidir deixar-los estar, que ells fracassarien.
Donosaeixidal
El mestre està convençut de quefracassaran i es veu que creu que una volta fracassats,
es penediran, o quelcom així.
Reconeix que hi ha una espantosa confusió en la questió dels comités. Cadascú es creu
poder obrar independentment i per son compte,i fins algunsse n'han anata l'estranger

o han enviat comissions pera collocar els llurs productestornant abla cua feta i entre
cames.
Diu que no ésveritat que detingueren l'alcalde.
ilès

Fa uns dies me digueren quela orfebreria de les esglésiesi cases incautades dipositada

a la Diputacióli anaven desmontantla pedreria i fonentl'or, sense repararenel valor artístic

de la cosa.l la pedreria2 Què es fa2 Quant de mall
Què hasfet, València meua, per a meréixertanta destrucció2Tu, la perla delTúria:tu, la

joia del Llevant peninsular,tu, el jardí de les Hespèrides, ubèrrima de fruits d'or... Tu, que

brindes amorosida els teus campsa la pàtria i al món que estornenrius de riquees pera

omplir la hisenda del'Estat: tu, que tendeixes tons braçosa totforaster que vol gojar-tei
plenar-se les bujaques...
Deixar-te dominar, ésser massa bonai humil, que-t gogeni et vexen.
—/—

Cridaren les quintes de 1932 i 1933. Després sembla que es penedireni eslimitaren a
la darrera, rònegamentsoldatsi caps, però no sargents, ni brigades, ni menysoficials de

complement. Tampocvolenels quotes. Tantels oficials de complement com els quotes
foren suprimits anteriorment, però aquests darrers són ara rebutjats expressament.
Doménec, el meufill, és quotai oficial de complement. Són aquests un grau queels
quotes solien obtindre mitjançant un curset pel què obtenien el grau de caps, després el
de sargents, a continuació el de brigadai, perfi, el d'oficial de complement.

Perçò estava obligat de pervida a la milícia i tenia el perill de fer servei en revoltes, estats
de guerrai guerres.

Però ara està en una posiciófalsa. Segonspareix,leslleis militars no li permeten descendir

de grau. No es potpresentar voluntari com a soldat. Si es presentara, sempre seria mirat
com un quota, quelcom aristocràtici, perlo tant, feixistoide, exposat a quel prengueren
per espia o per desafecte. Si no es presenta,cridal'atenció.
—Queelseu fill no li toca2
—De quina quinta ésel seu fill2
441

I preguntesaixí me són dirigides contínuament.
La posició és delicadai he arribat a pensarla conveniència d'enviar-lo a l'estar

tugal o Anglaterra, preferència el primer) sots una excusajustificada.

Me diuen, no obstant, que ni la quinta del 33 poden usar, perquè no tenen armament
i açò me deté a l'expectativa de ço que convinga més.
Dilluns, dotze d'octubre de 1936
—a—

Hui és la Mare-de-Déu delPilari la Festa de la Raça: al camp dels contrarevolucionarises

celebraran les dos, ací no es celebrarà la primerai la segon, ahir, els de la CNT propugnaven

que no es celebrara. No volien festes tradicionals.

Però és una de les festes reconegudespels contractes de treball, així és que unstreba-

llarani altres no. Jo no vaig hui a València, perçò.

ee
És un fortuna no tindre compte correntals bancs. Els compta correntistes són huiles

vaqueslleteres de molts comités i encara de pistolersi atracadors establits perllur compte
O Sots Capa d'alguna organisació.

Els terratinyents seran els més benlliurats i, Si no tenien comptes corrents, millor, Aixima-

teix, eixiran els més benlliurats els qui tenien edificis arrendatsi fabricants i constructors ab

poques matèries i pocs diners: tots aquests, en normalisar-se, seran reintegrats provablement

a les llurs proprietats. Però, jaquells qui tenien elsllurs capitals en dinersi joies2 Com nos
imdemnise el Govern, quedaran aviats.

Ara,jo crec quel'Estat farà algun emprèstit de reconstrucció nacionali indemnisacions,

que compenseels estralls de la revolució.

Però, yi aquelles famílies, modestes més o menys, que perdran els membres queles
sostenien i romandran, com n'hi romanen,arruinades perçò2 Qui i com els indemnisarà2
—(—

Les notícies que donenels diaris dels ensanyamentsdels invasorsfeixistes, requetés,

regularsi tercio estranger,els relats dels quifugen,les tropelies que nosaltres veem que fan
aquests, les llurs amenaces pera, en cas de perdre, tenen espasmadesa les gents i u, pensant que la guerra sempreésla guerra i quel xoc dela topada poti serà quasi segurament

terrible, es pregunta:

—On amagarla gent2

La meua muller fa dies que busca i mira per tota la casa on amagarles xiques i me diu

queja Sap on ficar-les:

— Ningun lloc millor que dins dels dipòsits de l'aigua, buidats, o per dalt de les teulades.

Tabicar l'andana, acumulant aigua i queviures per a uns dies: fogir per la muntanya,

amagar-se en alguna cova delterme, que séjol

442

Crec que serà méspràctic, en vindrel'allau, tancar-se dins de casa a pedra i a braç i

esperar els aconteixements, 0 pegar a fogir cap on puga ésser, segons permeten les circumstàncies.

EL
Unaaltra preocupació per a mi són les presents notes. Alguns saben queles fas, pocs
-nengú-— què contenen. Però no cap dubte quel descobriment d'elles ens podrien portar
un seriós conflicte, i àdhuc complicacions.
No espotdir la veritat. No es potésser sincer. Lallibertat d'expressió, ellliure pensament,
la llibertat d'impremta, s'han acabat per a molts anys. Ço que costà tantsrius de sang de
conquerir s'ha balafiati costa rius de sang el pedre-hu. I, açò, guanyara qui guanyara.

Tots estàvem convençuts quel'excessivallibertat d'expressió que patíem, mésquefruíem,era intolerable: no hi havia honra, doctrina ni governs. Segurs de no ésser escopinyats,

calumniatsi tacats pels més desvergonyits negociants en les honresalienes, ab la llur bava

pestilent, a ciència i paciència de tots, impotents per a contrarrestar-ho.
Esta arma política de la calúmnia i delcinismei els mésossats,els més amorals, els més
sàdics, són els qui dirigixen les contiendes polítiques i governs mantesvoltes ab testafer-

res.

Jo he pensat alamon on podré amagar-les, i les he canviat de lloc algunes vegaes. Assovint me preocupen, més que per mi, pels demés que poguera complicar sense voler.
—e—

La meua dona diu que van incautant-se de les màquinesdecosir peralstallers que

organisen alafí de treballar per a les milícies.

GRES

Unaràdio facciosa diu que ha estat detingut i conduit un vaixell francés a Palma de Ma-

llorca que conduia armament i queviures perals governamentals, que columnes gallegues
a
i de regulars s'han apoderat dela sierra del Naranco i han descongestionat Oviedo: que
ha
Madritl'estan bombardejant dos grups de cent avions cadascú: que (Francisco) Franco
decidit emprendre unaofensiva perLlevant, quel Govern ha comunicat al coronel Villalba
(Riquelmel que prenga Osca,sinó, l'afusellarà, que-s militars han pres Navalcarnero i que
volen acabar per a Nadal.

dos
També handit que defront València,l'almirant Cervera hatirat al fons el dissabte

vaixells de guerra governamentals, de 41 canonà.

Tot ço són notícies de Lluís (Zalbidea).
Açò darrer coincideix ab unes canonades queessentiren a Massarrojos, molt llunyadanes,
entre onze i dotze del matí.
Es tracta del creuer Almirante Cervera, un dels vaixells de l'Armada en possessió dels militars
318
que va participar
antigovernamentals, batejat així en honor del'almirall Pascual Cervera y Topete, militar
en la Guerra de Cuba.
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gr

Diuen que una ràdio ha participat queItàlia ha dit que si Rússia apoia el Governde

Madrit, ella apoiarà el de Burgos.

hi

També diuen que ha acusatels russos d'enviar material de guerra als governamentals.
Alamanya, diuen queva a presentar una nota d'oposició a la de Rússia.

ii
Moncàdiu que va a implantar el comunisme llibertari demà,a l'igual queelté Alfara,
però Moncàha publicatun folletí on explica els motiusi designis.
És unasocialisació que van a realisar conjunctamentla CNTi la UGT, és a dir la UHP (Unió

de GermansProletaris).

Es formaran tres cases comunesperal repartiment dels queviures: sincautaran de totes
les valors particulars, també entregaranelsjornals i a cada cap de família li donaran dotze

pessetesi encara els vales d'alimentació que corresponguen.
M'han promésun follet.

Dimarts, 13 d'octubre de 1936
—g—

Mon germà Paco està desesperati atribulat per la questió deltreball deltaller. Ell creu
que haguérem anat millor fent que se'ns incautareneltaller.
—lo millor queli pot ocórrer a u —me va dir Miquel Bou un dia— és queseli incauten
eltaller,

Adell se li incautaren eltaller: però una cosa és quese l'incauteni altra convidar a que

se l'incauten.

Nosaltres estem lluitant quant podem per esquivar la incautació: però si un dia vénen a
incautar-se deltaller, no oposarem nengunadificultat, car també no podem seria inútil.

—b—
(Tomàs) Alepuz, el forner, delegat de la UGTaltaller, me diu que dimenge passat anaren
en Burjaçot uns de la CNT-FAI, s'apoderaren del'Ajuntament, plantaren la llur bandera roginegrai discursejaren des del balcó. Entre les coses luminoses que digueren, fon que devien

apoderar-se deles casesdels rics per a què vixqueren adellesels pobres, i que a les d'aquests

allotjarenels rics. És la idea del canvidela truita, posar baix els qui estaven damunt,
Va estar molt prim que no hi haguera una catàstrofe perquèels elements de la UGT no
estaven conformes.

Al dia seguent, diu que va anarel comissari de Justícia, Llosé) Sànchez Requena, sindi-

caliste, i va donar un mitin al teatre, revocant ço que varenferelsaltres.

Conta queestan prenint-se moltes midesper a evitar els atemptats incontrolats, la major

part dels quals són venjances personals. El mateix Sànchez Requena diu que dia que entre
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els cartells que solien posar sobre els cadavres, n'hi havien que expressaven clarament que
el motiu era la venjança. U d'ells, diu que dia: .Para que no me vuelvasa hacer lo que me
hicistex
Com a quela justícia està en mans de presilaris i bandits, per una part,i de resentitsi
inconscients, peraltral

—(—

Continua la matança nocturna. Casademunt (Ramón CasademuntIglesias) me diu que

este matí, en vindre, estaven carreganttaleques. Ja portaven dues donesi anaven a carregar
7 hòmens.

(Rafaell Planells està veramentassustat. Va donant-se compte de que la cosa no és tan
bella com la pintaven, ni com els periòdics diuen.
—Si vinguerenels militars... —me diu temorenc.
Jo tracte de consolar-lo i fer-li comprendre que no deu tindre temor.
Pasqual Martí, pare, el serrador de fusta, me pregunta a cau d'orella:

—Com va això2 Bé2 Ja és hora de que pugam respirar.

Ell és molt home de dreta i crec que tradicionaliste. No s'atreveix endir res. N'hi han de

molt fanàtics,al taller.

—i
Pepe Cunyat, el montador, ab altres ajudants, vénen dela ribera d'Amposta.

Al nostre parroquiàAlifonso, un altre dels qui han pogutfer una pessetallevant-se la

pell, quant ja estava a puntde batre, que tenia quasitots els camps segatsi a punt,es va

presentar el Comité d'Ampostai li va donar quatre hores per a què semportara ço que

tenia d'ús particular.

Alifonso és de Tortosa i la seua hisenda està al terme d'Amposta. L'home sumicavai

plorava,allí tenia tot el seu capital emprat: treball, fems, màquines, més de deu mil durs.

No li valgueren precs.

Conta aiximateix que per aquellesriberesva circular la notícia de que anaven a desem-

barcar les columnes de Mallorca per aquí. Un avió rebel, molt baixet, va volar per aquelles
costes i després remuntà l'Ebre, com si estudiara els paratges.
Les milícies començaren de passejar-se per vora mar ab escopetes. Fentriure, dia Cu-

nyat.

gir

—Quèhavien de fer aquells pagesos en escopetessi desembarcavenles tropes: Fo—e—

Ens han dit per varis conductes que aquesta nit passada la ràdio de Madrit havia co-

municatinsistentment diguent queseli enviaren queviuresi hòmens car, en cas contrari,
s'entregaria als feixistes i que aquests estaven entrant a Madrit.
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Crida l'atenció que-lsdiaris de hui no fan menció nenguna d'aquestanotícia sensacional

i és de suposar quees tractava d'alguna ràdio clandestina destinada a sembrar te
files governamentals, a menys que siga un bulo llançat ab la mateixa intenció.
apres

el

Pepe Senent me conta que aquesta nit passada ha radiat una conferència des deSe-

villa ab motiu de la festa de la raça, Frederic Garcia Sanchiz/'" qui diu que venia d'Amèrica
convidat per ad aquestafesta.
Diu que va estar unes dueshoresi no-m pareix massa.

s

Entre les vàries coses queva dir, féu una referència a l'Azanya, diguent que eraunfra-

cassat: com a escriptor, com a autor dramàtic, com a ministre de la guerra, com a p

del Consells de Ministres i de la República. És un covatxueliste, cap del Negociat de Darreres Voluntats, i com tal, registrarà la darrera voluntatd'Espanya, queésla d'aplastarel
marxisme.

Pepe me diu que havist a Josep Ferrer, amic nostre empleat de Telégrafos, qui ha estat

setanta dos dies detingut com a feixiste. Se'n anava a Beniarrés, content, optimiste, com

sempre.

Ha eixit pels treballs de la dona, qui ha remenejat mig mon, fins que li diguerenque
nengú millor quel Comité de Beniarrés, d'onell és,i allà va anar fins aconseguir que eltal
vinguera a demanarla llibertat de Ferrer, abonantperell.
Els prometeren traure'l, però passaren dies i no eixia,i va tornar a insistir, i el Comité:

també, conseguint quelllibertaren, però aconsellant-li que se l'endugueren:
—AÇÒ va molt bé —li ha dit Ferrer abraçant-lo i apretant-li la mà d'una manera especial,
clavant-li el dit polse a la palma.
Pepdiusi això serà un signe feixiste.
me

Comentantles canonades que soiren el dissabte a Massarrojosi que diuensi serien les de
l'Almirant Cervera, me diu (Francesc) Ruvira, el meu cunyat,queell sencontravaa l'estació, serien deu a onze del matí, i va veure perla part de Manises dos aeroplans que evolucionaven
al temps que s'ogueren explosionsi es va veure un tercer avió com si perseguiraelsaltres.

Ell suposa si és que bombardejaren Manises, però, encara que a València també s'ha dit

ço del bombardejament, sembla estrany que així siga, car per Massarrojos no s'ha dit res i

està Manises massa aprop per a què no correguera com la pólvora. Ja s'ha dit mantesvoltes

que l'aeròdrom de Manisses havia estat bombardejat sense que es confermara.

hui
Conxeta, la germana de Carme, la fadrina, treballa a la fàbrica de Sent Dídac, d'Alfara,i

ens conta peripècies de les dones alfarenques, com heu cometen aquí.
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Frederic Garcia Sanchiz (València, 1887-Madrid, 1964). Escriptorvalencià en llengua castellana,resident

a Madrid, gran defensor delrègim franquista i personatge moltinfluent.
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Els donen dotze pessetespera passar la casa i encara vales d'alimentació que valen deu

cèntims, un quinzeti una pesseta,i serveixen per a carn i altres queviures.

Moltes famílies es queden sense algunes coses necessàries: pa, carn, etca. Cases on
romanen sense poder menjar per haure's acabat els queviures. Però les dones diuen:
—Quefacen lo que vullguen i que mos deixen.

És a dir, que les deixen ab vida.

La distribució dels queviures anirà, sense dubte, perfeccionant-se, i això de que uns

puguen adquirir ço que'ls plagai altres romanguen sense, es podrà esquivar, però /com
apanyarà que:n adonar-se'n de queels qui aporten 200 pessetes tenen igual que-s qui

n'aporten 40, disminuixquenel treball2
I moltesaltres coses. La vida moderna és massa complicada i el comunisme que volen

gents senzilles portaria hui un regrés.
També mosdiu Conxeta quea la fàbrica ha anat una miliciana que els dfa metinso i cantar

caixò que diuenla Internacionab.I s'acosta als grups que no canteni els pregunta:
—jPor qué no cantàis2

— Oil És que no tenim ganes.

Diu queesfan corretsfent-li preguntes a la milicianai la gentnotreballa.

Diu quealfill del Rullo —Sento,el de la Rulla— el despatxaren perquè anava ab les mans
a les butxaques.
—Nospotanar en les mans a les butxaques ni fregar-se les mans, perquè això és de
facistes.
—l—

Primi (Gómez) ve de Godella i diu que estaven cremantl'Arxiu Municipal. L'Enciclopèdia

Espasa éslo únic que diu ques'ha salvat.

Pepe Senentens vadir l'altre dia que una mestrali comunicà quea Sedaví cremaren

l'Arxiu Municipal i que anaven a cremar totsels arxius cap a la Ribera. Es comprén que era
una Colla d'incendiaris.
També mediu Primi que van registrant les cases de Godellai arreplegantles alaixes.

Primi ha estat nomenat mestre de Massarrojos d'un grup escolar que van a fer on era

l'asil d'ancians. Víctor (Buesol els fa d'arquitecte.

drjeE
A Rocafort van registrant les cases pera llevar-los el menjar que tinguen acaparat.

Hi han òrdens molt severes contra'ls acaparadors i, perlo vist, és acaparador tot aquell
que tinga quelcom mésquelo necessari peral dia,així siguen dos com deu.
Havem pensat veure com amaguem alguna cosa, perquè açò dels queviures va posant-

se molt mal. Qui havia de dir que València s'havia de quedarsense criadilles2 Lo cert, però,
és que han desaparegut i les cues pera obtindre'n un Rilo fan por. Í no dic res del sucre.
El xocolate s'ha acabati tambéla llet de pot (condensà), i les vaquesi cabres van a estar
intervingudes pera destinar als hospitals i milícies.
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No obstant,a València encara es pot obtindre de tot això, mal o bé: peròsi Segueix sense

renovar-se, la fam va a traure'ns a ballar, a pesar de l'exhuberància d'aquestfèrtil país.

El desgavell que regna fa tembre tot ço.
Perçò havem pensatfins fer un clota l'hort i sotarrar algunes conserves encara Que siga,
persi açò dura encara alguns mesosi es quedem sense diners ni menjar, a part de l'amenaça
del comunismellibertari, la qual locura sembla epidèmica i va extenent-se.
pe

El fuster, Francisco, té noufills i el major està fogit. Quan vingueren la primera vegada
pels xics, que desprésafusellaren,ell i altres pegaren a fogir: algunsd'ells foren agafats,El
fill de Quico, no, i continua fogiti sense sabre res d'ell, al paréixer.

Sa mare, mare de nou fills d'una família modestíssima,elsfa alçar a tots molt matinet
i, agenollats i en creu, resenelrosari i preguenperla vida delfogit fins l'hora del treball:

sigilosament, curosament, silentment, que no s'enteren.
Cada dia és unfill el qui resa. Els demésresponen.
El fuster apareix seré, quasi somrigent. Algunesvoltes el Comitéli pregunta pelfill i ell
diu queignora si està viu o mort.
Nosaltres sospitem que ell sap on es troba.
Dimecres, 14 d'octubre de 1936
clics
Veig al taller novament Arisa José Ariza Albarracin), el menor, quise'n va a la Columna

CNT 13, i me diu que no tenen armament:
—P-a mi que mostenen por.Tot és armar altres columnes, i la nostra, no.
Gimeno està desesperatab els militarots que no s'entreguen.
(Rafael) Planells està apurat perquète un parentrefugiat a casa, qui és molt de dretes,
i anit anaren perell de la GPA. Tingueren gran disgusti una xiqueta, filla del parent que

anaven a detindre,li va agafar un atac. Cridaren al Comité dela Fontetai lograren que no

se l'emportaren sots la promesa de presentar-lo hui al Govern Civil.
sp

Mon germà me diu que eldilluns va estar ací Pesares, de Massarrojos, cercant-me, i en

no trobar-me, va preguntar pels meu fills:

—El cas és —vadir en sabre que també no estaven— que havem vingutel Comité de

Massarrojos per fer unes compresi ens manquen vint-i-cinc pessetesi, per no tornar-mos-

en, i volíem que mosles deixara.

Mon germàli féu fer un rebuti li les va entregar, i ahirli donàelrebutalfill d'Elies, Cagar-

rosaris, el forneret, perquèpresentara al Comité, i aquests romanguerenindignats:
—Me cague'n Déul Això ya és massal Deixa queli tirem la sarpa damunt, que se'n va
a:n recordar.

Es coneix que Pesaresels n'ha fet vàries. Ja diuen queltingueren que desarmari expul-

sar del Comité i els va dir que se n'anava al front, però sembla que és molt més cansada i

fructífera la reraguarda.

—(—

Al Bancdels Previsors del Pervindre —i no sé si als demés bancspassarà igual— no-m puc

aclarir ab el compte corrent. No séleslletres que me tenen abonadesni les que no.

Jo veig la gent molt aqueferada... en conversacions.Ni sé si és que no tenen faena o que
no tenen ganesdefer-la, ni que-ls diga què fan vostésahí.
ae

Ja tenim ací altra volta elements de la Columna de Ferro ab rostres repulsiusi feroços,
tipus variats i abigarrada vestimenta.
Ha vingut la música.
—bP—-

Algunsedificis van preparant-los peral cas de bombardeig posantpileres desacs d'arena

junta les façanes.Així, l'Ateneu Mercantil a la plaça de Castellar —hui és diu Ateneo Popular- i
el Bataclan, al carrer de Ruçafa.

Els arquitectes diuen queaixò és unafilfa, i alguns arriben a dir que no:s mouran de
casa llur.

sida
Al tren, trobeel tio Fernando,el de la calç, de Massarrojos. Alegre, com sempre, a pesar
de les penes.
Van a socialisar els forns de calç de Godella, a Moncà,i ad ell el deixen de cobrador. Van

a parar algunsforns i doblarel personal.

Fins ara resultava pesat per a un homealimentar un fornara n'hi hauran dos.
Els han senyalat un jornal de deu pessetesa tots:els aprenents, cinc pessetes.
El primer efecte ha estat pujar la calç: estava al preu de noui deu cèntims el xilo i ara

el posen a tretze.

Qui méspareix que va a pedreéseltio Fernando, qui, ademés dels forns, té dos camions.
Altre efecte dela socialisació ha estat que.ls camions estan precisats de reparació i no.ls
reparen per por de romandre sense els camionsi senseels diners dela reparació.
El dia setze començala socialisació.

M'ha assabentat quela millor calç per a emblanquinarés la de Massarrojos, o millor
dit, d'aquests alentorns. Ell n'envia fins a Vitòria en barrils. La calç dels demésllocssolestar
colorada.
A València s'empra la calç en la construcció, en l'adob deles pells i en l'emblanquinat.
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ee

Els diaris reflecteixen leslluites entre els diferents bàndols del FP especialment del PC i
CNT-FAI, però hui apareix una protesta de la JSV contra la JCI (Juventud Comunista Ibérica).
Aquestaéstrotshista, és a dir, que segueixles inspiracions de Trotshi, com la POUM, mentre

el PC i la JSV segueixfen)les inspiracions de Stalin.Tot forasterisme. Quantrebaix han caigut
les nacionst

Sembla també que la CNT-FAI es troba més aprop dels trotshistes que dels comunistes
del PC. Nosé si per paritat de doctrina o perquèels dos partits són a l'ensemps enemics
del PC.
Lo ben cert és quehi ha entaulada unalluita sorda que acíi allà es va tornant sanglanti

van caiguenttaleguesd'unai altra banda que procuren els periòdics dissimular ab crides a
la cordialitat per a no trencarel FP davant de l'enemic comú: sembla, però, que cada volta
va estant això mésdifícil.
ie
Els diaris publiquen, aiximateix, unes instruccionsper al veinat en cas de bombardeig

aeri. Es donaran senyals per mig de sirenes —totesles de les fàbriquesi altres indrets han

estat parades per a no confondre,i no sé si requisades-, perla llum elèctrica i pels bombers,
que aniran pels carrers en les llurs bombes sonantlesllurs sirenes i campanes.

La gent es deudirigir als refugisi, si no té temps,als pisos més baixos deles casesi altres

precaucions.

També publiquen una crònica del Daily Herald sobre horrors produits pelsfeixistes de

Sevilla, on diu que les eixecucions vénen a estar unes xixanta diaries i que han assassinat
fins la mare d'un cap comuniste, quitenia 84 anys.
——

Després de dinar, estant acabada la sobretaula, un ajustador qui és al pati arranjant

la bomba detraure aigua, enscrida l'atenció sobre els trets d'ametralladora que s'ouen,

segurament de Paterna.

L'alternància d'ametralladoresi trets solts dura llarga estona. No m'estranya que els qui

vixquen prop no puguen resistir-ho.

Mon cunyat (Francesc) Ruvira me conta un cas que ha presenciat, i demostra com

s'aprofiten els ossats d'aquestessituacions excepcionals.

Un milicià mestre anà a la FETE pretenent queli donaren una escola a València, prevalgut

de que hi ha una disposició que diu que els mestres que hagen estat a les columnes del

front, puguen triar escola entre les vacants.

Sembla queles dites escoles no es donen, ara per ara, més que com a interines. Aixíli hu
fea comprendre donya Maria Villén, diguent-li que no podria donar-li la escola, tenint que
tornar-se'n, car romandria sense mestre, encara li deia que precisava d'algun certificat del
comandant de la columnao altre documentjustificatiu de queell servia al front:
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—iQué quiere2 /Que venga con un fusil2 —li va dir amoscat.

—lo que U. quiera —li responguéla Villén—. Si viene con un fusil, le responderemos
con unfusil, i si viene con un papel, le responderemoscon un papel.

Però tots no tenen la energia de la Villén i s'acoquinen.
—le—
Per la ràdio facciosa s'ha dit que han pres Penyarroia, el districte menor.

Hi ha certa calma denotícies i dóna la sensació de que es prepara alguna gran ofensiva.

ls
Socialisació de les peluqueries. Diuen que han socialisat les peluqueries. De cadacinc,
n'han deixat una. Han traslladatelssillons i altres ensers. Els patrons han romàsoficials ab
un jornal com elsaltres.Els qui no eren cabellers —els burgesosa seques-,els han permés
que se'n anaren a pastar fanc,els qui no, han liquidat.
Molts han quedatarruinats.Bastants, qui havien lograt abelllur treball establir-se i encara
duien tot o part de l'establiment, estan za la lluna de València.
La dona d'Ernest Ibànyez, qui ha vingut de la peluqueria i ha trobat que ja no estava

al meteix lloc, ha tingut que cercar-la on estava, encontrant-se ab grans discusions entre

varis cabellers. U d'ells, antic patró, plorava a un racói un altre, ab ràbia comprimida, dia
entre dents:
—AÇÒ no pot serl Estos, estos són els quefan els feixistes.

Es referia al esocialisadorso.

L'efecte econòmic, com en totes aquestessocialisacions, ha estat pujar eltreball. La

supressió del patrono,de l'interés i amortisació delcapital i la nenguna preocupació perla
renovació del material, deuria haure produit una baixa, però resulta tot lo contrari.

Encaracridal'atenció la farsa que representa l'estar cridanta tothora respecte pera la

xiqueta proprietati que, en la pràctica, es procedixca de manera contrària.
Aquesta, com totesles revolucions, van contrael xiquet (propietari) i a la llarga favoreixen
al gran especulador i al capitaliste.
I sinó, viure per a veure.
Dijous, quinze d'octubre de 1936
—a—

Sent Jacme Melià (Pascuall, montador qui ve de l'Enveija, me relata vàries anècdotes. Li

pregunteper vàries persones que vaig conéixer aquíi me diu que u dels mestres en escola

el varen detindre a Tortosa, però el Comité de l'Enveija el va reclamar.

La muller li va demanarun salvoconducte pera veure el marit a Tortosa, creguda estava
aquí, i el Comité es va negar a fer-li'l, allegant queadella no li podia fer, sense dir-li quel
tenienells pres.
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Tantes coneix quevainsistir la dona que, perfi,li'l feren: i a Tortosa, a cercarel mari,
se'n anà la muller.
El mestre diu que menjava ab ells com si tal cosai una nit, després de sopar, el tra:
i el mataren.

El Melià diu que perallí maten per qualsevulla causa.

dl

(Rafaell Planells està verament assustat. Diu que tornaren els mateixos qui anarenpel
pare, per a dir-los que havien sufrit una equivocació, que dispensaren,i queel dimenga
pròxim tornarien per a donar-li un salvoconducte.
La presunta víctima volia convidar-los:

—Mireul Ara no tinc res per a convidar-los. El dumenge, quan vinguen, ques Conyi l
daré.
l així romangueren. Però Planells noles té totes i tem quel salvoconductesiga oasi
nar-lo.
(Vicentl Riera, de Burjaçot, diu que en vindrealtreball ha vist duestaleques per Casala
Conilla, a la senda de Beniferri.
—Non'havia vist encara ningú. U d'ells era jove,l'altre tenia el cap dinsla cuneta i nos
vea. Causa horrorl Quan s'acabarà açò2

DosDie
Vaig a la Presó Model. Tampoc està permesala visita. La prohibició data del 30 de setembre:setze dies.
Semblantscaresllargues, figuressilents que entreni ixen portantcistellsi paquets, sense

alçarla vista. Algunes es saluden. No conec nengú.

Desobteveig la senyora de Monmeneu ab dosfillets, xiqueti xiqueta de menys de deu

anys. Encara en té tres més: u majoret i dos menors.

De moment no sé quèdir-li, si donar-li el pèsam. Vindrà per veure els germansO portar-

los quelcom. Em pareix molt serenada.
Ens saludem.

—lé vosté algun parent: —me pregunta.
—Tinc amics.

—Per què novisita Pepe2 S'alegrarà molt. —Pepe és el marit. Me quedeestupefacte, /És
possible que a horesd'ara no se'n haja adonat, de que l'han assassinat2
Li pregunte ab precaució:
—Fa molt que no l'ha vist2

—Des de que prohibirenla visita, però m'escriu cada dosdies.
Continue admirat, però és que, sense dubte, encara (Josep) Monmeneuestà viu.
——(—

Pepito Bellot, el meu nebot, sap que ací, a València, s'han carregat dosvaixells de que-

viures peral nord i que els nacionalistes els han fet entrari descarregar a Vigo.
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Ara, darrerament, estigueren uns comissionats asturians per a comprar més queviures per
ad allà i entre ells hi havien 400 sacs de fesols, tots els que hi havien a la plaça, segonsdiu.
La Junta o Comité d'Abasts, assabentada, va impedir l'eixida i els maragats amenaçaren
ab que s'entregaria Oviedo pertal que sentengueren, emportant-se dos-centssacs.

Leoie
Martínez, Tro i Cia. són botiguers de robes qui tenen un compte contra mi, atrassat,i
com ma muller necessita unes mantes vaig a veure com arreglem el compte, diguent-me
que calliquidar-lo enseguida, encara quesiga ablletres, perquèlis van a controlarla botiga
ija es sap els procediments que se gasten aquests proletaris quan passen a manar: pistola

i passejet al Saler que te cantel

—P——

Per València va una cantitat de soldatsi milicians enorme. Pel centre tot són milicians.

Sembla que hi han vàries columneso part de vàries.
En tornar de la presó, a la plataforma del tranvia en venien varis. U d'ells, estranger, li

pregunta a u qui, parlant ab altres, els dia que acabava de vindre delfront de Toledo.
—Sabe U. si en esa columna han venido los samurays2

—Mihijo ha venido con ellos —li respon l'altre quedant-se mirant-lo fixament.
Me cridal'atenció que estiguen parei fill a les milícies. Pareix llaurador.

—Ésvosté valencià2 —li pregunte.
—D'Alboraia.

—És estrany —dic involuntàriament, pensantel caire excessivamentcatòlic i tradicional

de la població.
l'ell me mira a la vegada fixament.Els parlen tant d'espionatge que sempre tenen la
mosca darrere la orella.

eCuidado con los que preguntan. El enemigo escucha.r
Entre els milicians abunden enormementels castellansi els parats. Un jornal de deu
pessetes i promesa de pensió i gatges és temptadorperal qui no té res, com els parats, O

té poc, com els de les terres ermes de Castella, Múrcia i Andalucia.

És un ideal que renta deu pessetes diàries.
No obstant,al front hi ha les seuesfallides, a voltes jornadesllargues, duresi sanglants.
Els veritables idealistes són a la reraguarda, que presenta tan belles variants apropriades
a tots els gusts: passetjar la pistola o elfusell, saquetjar edificis, tirar al blanc homeier, gojar
sàdicament núbils espaordidesi desprésvictimar-les, etca.
eifies

A ma muller li han dit que han assassinat 25 senyoretes del'aristocràcia, entre elles
Casilda Castellví, filla del marqués de Laconi, i Irene Castells,la tenista.
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També li han contat que anit (Gonzalo) Queipo de Llano va dir des de Sevilla que eprontç

recibiràn los valencianosla visita de un generaltuerto i manco, mui conocido2. Deu ésser
Losél Millàn Astray.
reg

Doménec (Gómez) diu que (Buenaventura) Durruti ha sufrit una derrota a Sarinyenà,
perdent 21 canonsi sis-cents hòmens.
També li han dit que Aranjuez ha caigut en poderdels nacionalistes.
Lluís (Zalbidea) ens ha dit que pot donar-se per confirmada la notícia de la pèrdua Q
detenció del vaixell Campeador, que-s portava essència refinada, per quantels han donat
ordre de refinar-la a València.
Un amic queviu a Paternali ha dit que no potviure del continu sonar de les ametrallax
dores i que han decidit anar-se'n.

Divendres, setze d'octubre de 1936
—a—

En arribar al taller me donenla notícia que (Josep) Viguer, el montador, ha mort aquestà
nit passada d'una angina depit.
D'antuvi no nengú se hu creu.Ahir per la vesprada va estar treballantal taller, i com

és un home molt de dreta,tots els qui coneixenla notícia, de sobte, creuen que haestat
assassinat.

Es confirma, però, que ha estat una angina.
Planells me diu:
—Millor està ell que nosatros. M'ahuela dia que San Vicent va predicar que arribaria un
dia quetindríem enveja als morts, i veig queésveritat. Quin patirl AÇÒ no és viurel
Soriano (Miguel Soriano Albert) diu que a Burjaçot n'han tret u aquesta nit passada, de
sa Casa,i l'han assassinat. Sembla que:n trauen algú quealtre.

La gent està com estomordida,així, insensible. Un crim o dos o deu mésja souen com

una notícia corrent, ab la resignació sarraina de l'eestava escrit.

El
Ludovico (Bueso Roig) aspira al comunismellibertari, a la supressió del'estat. L'estat és

car (com la llista civil de la monarquia i el patrono), senseestati treballant tots s'heu anem
a passar en grande.Treballant produirem riquea, etca.
——bl—

Ve a Casa una senyora de part de la mare de (Francesc) Soriano, preguntant per mi. Temia
que m'haguera passat quelcom mal.

No, és que no tenia nenguna notícia grata quedir-li i en aquests temps les persones
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es deuen visitar quant menys possible, car es poden perjudicar. Lesvisites i reunionsfrequents, per naturals i innocents que siguen, porten detencions que poden portar males
conseqúències.
Resulta ésser la mare de la fadrineta de la casa. Tindrien interés en buidarl'habitació, no

saben quèfer. Pregunten què els aconselle.

L'altre dia va anar la fadrineta a la casa pera traure algunes coses. En passar per un

garaig quehihaa l'entrada delcarrer de Salamanca va veureparats a la porta un aut de la
Columna de Hierro i dins un milicià, qui era u dels qui anaren a saquejar la casa, i va notar

que la mirava fixament.

Ella s'esborronà i moixet, moixet, fent-se la minsa, ab l'esglai consegúent, se'n anà cap a

casa, notantquel'aut la seguia, també poquet a poquet,i que parà a la porta.
La fadrinetaésficà a la porteria més morta queviva, però l'aut havia parata la porta d'un

altre garaig que n'hi havia al llat.

Jo, per una banda,esperaria a buidar l'habitació mentre no tinguera un lloc segur on

portar-ho, diguent-li a la portera que façaelfavor de dir que se'n han anat uns dies enfora
per a veuresi el xic es posa millor.

Le
Les parets dels carrers estan plenes de cartells sense respectarsi l'edifici és vell ni nou,
ordinario artístic.
N'hi han de totes maneresi àdhuc èpoques.Encara n'hi romanen dela fatídica campanya
electoral del FP que:ns ha portat aquestes amargors.
Els més notables, però, són els revolucionaris del moment actual. Un estudi d'aquesta
mena de propaganda literari-artística seria moltinteressanti posaria en evidència una volta

mésla distància enormequehi ha entreel dur dirigenti el fet deldirigit, el divorci dels qui

creuen que maneni les masses indeixuplinades que no es deixen dirigir.
Hi han aquells que excitena allistar-se. Es demanaunitat, unitat, unitat i, no obstant, cada
partit i agrupació obrera convidai organisa les seues milícies sense preocupar-se gens dels

demés, i encara dins de cada organització les suborganisacions procuren endegar les llurs:
el PC, el POUM, la CNT,la IR, etca.

Altra menadecartells és la que demanaelsfusells al fronti a la reraguarda pistoles,

però a la reraguarda segueixen lespistolesi els fusells. Altra és contra el feixisme, i ací se'ls
simbolisa quasi sempreperla creu gamada. Hitlerels té enfora llur, no es preocupentant
de Musolini, i de Carmona, apenes.
Altra menaencara,és la que s'han vist obligats a propagar en defensa delxiquet propri-

etari en vista dels efectes contrarrevolucionaris que està obrantla depredació dels humils,
però no causa efectes. cRespetad la propiedad del pequefio industrial diu u apuntant un

braç brandant unfusell: però la xiqueta indústria es deslloriga ab una socialisació estúpida
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Estracta d'António Óscar de Fragoso Carmona (Lisboa, 1869-1951), militar i president de la República

portuguesa entre 1926 i 1951, època coneguda com la Dictadura Nacional.
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i capriciosa, arruinantal xiquet industrial, qui veu el producte dels seus afanys afonatpels
fracassats i aprofitats de tots temps. dRespetad al campesino..2,i als pobles s'apoderen de
les cullites, els imposen contribucions i condicionsde treball oneroses..: dLa revoluciónno
destruirà la pequefia propiedad..2, i assalten i saquegenles cases de la xiqueta burgesia...
Noes pot estar predicant anysi anysindisciplina i revolució per a pretendre ara voler
que les masses siguen disciplinades. Orden revolucionariox cOrden en el desorden..x

Tòpics, tòpics, tòpics.

—bp—

El PC arremetcontra tots, volguera controlar el movimentcriminal i resulta que acriminalitat li han guanyat. Verdad ataca la formació de la JCI Juventud Comunista Ibérica)
del POUM.
Entre els elements del FP, especialment contra la CNT-FAI, es veu que hi ha marfonda i
que han ocorrit fets sanglants, segons es deduix deles protestes dels de Xest.

Sembla —no heu diuen els periòdics— que anaren varis individus armats de la CNT-FAL

—diuen que huit— i cometeren tropeliesi crims. El poble, diuen que esrevoltà,i considerant
que el Comité no els defenia, com era el seu deure, el desarmaren, mataren els de la CNTFAI, nomenaren un altre Comité i publicaren unes disposicions entre les què es dia que
nengú armatentrarà al poble, que nengun foraster pernoctarà al poble,i altres: tot quant
presentaren al governadori Comité Eixecutiu de València, que hu aprovareni feren extensiu
al reste dela província.

Hi han ordresseveríssimes de quees faça foc contra els forasters que vagenals pobles
a robar i assassinar, però pocs comitéss'atreveixen a plantar-los cara.
A Catarroja diuen que han hagutsossoits sanglants.
De Sueca haarribat al governador una protesta diguent que abandonen els camps i no
volen treballar-los. Els robenles collites, no hi ha seguretat personal.
Els partits d'Esquerra Republicana ara senrecorden d'alçarelcrit condemnanttots aquests
atropells contra la proprietati seguritat personal. Aral Ara, marel
Rússia, diuen que torna a amenaçar ab nova nota al Comité de No Intervenció i demana
queesvigilen els ports portuguesosi els del Mediterrani, per on diuen que entra armament
rus. Política, sinònim de cinisme.

Tambéalguns diaris tornen a remenejarla revolució portuguesa.Oliveira Salazar ha
intentat fogir
Com es riuran desprésels qui es puguenriure i no haguen perdutla facultat de riure'si

ae
Lluís (Zalbideal ens diu formalment que Aranjuez ha caigut en poder dels facciosos.

321 —António de Oliveira Salazar (Vimieiro, 1889-Lisboa, 1970), professor universitari, estadista i dictador
portugués. Entre 1932 i 1968 va ser primer ministre de Portugal.
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Tonica (María Antonia Senent) me diu que sap per la cosina Carolineta (Pilar Gómez

Ibàfiez), quel seu marit Agustí (Pérez de Lucia) està aplanati malalt de l'estómac. Especialment des de que han tret fa pocsdies els de Bétera i Vinalesa que eren en companyia dell,
està molt abatut.
—Si no:m tragueu d'ací, me mataran o em moriré.
No es té un hora tranquil. Ni de nit.

Perla nit diu que entren abllanterneselèctriquesi van pelsllits, triant-losi se'ls emporten
per a matar-los.

És horriblel
I què es pot fer per nengú d'ells2

Dissabte, dèsset d'octubre de 1936
—a—

Els diaris diuen que-ls eixèrcits governamentals avancen entotsels fronts, especialment

a Oviedo, Oscai Còrdova. Atien ço de la nota russa, però no diuen res de la revolució por-

tuguesa.

Sembla quehi ha certa calmaals fronts, com si es preparara quelcom, seguramentla
presa de Madrit.
Aquesta calma sembla certa confusió i temor, car pareix que la caiguda d'Oviedoi entrada dels minaires siga imminent. El Govern concentraforces sobre Madrit i estan realisant-se

grans esforços.

bes
Huis'han donatja a la circulació els primersbillets de deui cinc pessetes, peranarretirant
la plata, especialment els durs o monedesdecinc pessetes.

Hi havia al banc tan gran estol de gent canviantplata perbilletets d'aquests, que mon

germà ha estat a la cua fins la una i mitja.

—(—

Ma muller té un gran disgust. Sembla quepelpoble corre la notícia que Pesaresens ha

fet la gran estafa i que el Comité del poble, en vista de les vàries denúncies que tenia, ha
avisat la GPA i que aquestal'ha afusellat.

És lamentablel Hui s'usen uns procediments massa expeditius.
—d—
Primi (Gómez) ve de Burjaçot, del que fon Palau i després Fundació Alvarez, hui, destinat
a colònia de 150 xiquets madrilenys.
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El Comité de Burjaçot nomenà18 celadores perals xiquets i ademésestaven els mestres.
Sembla que les celadores no permetien una bona organisació pedagògica. Hi hacerta
anarquia. La biblioteca anava al vol en mansdelxiquets. Tot abandonat. Un mestre bibliòman que-s va visitar es posa a plorar en veurela destroça. Han tingut que tancar-la i clavar
la porta per veure quèessalva.
:

Els cuberts deplatai altres objectes de la fundació han estattrobats entre'ls matalaps

delsllits dels xiquets, que se'ls amagaven.

Però la paciència de la directora fon calmada,perfi. En una sessió de cine cultural quels

(va) donarals xiquets ab les corresponents explicacions, els xicons,incitats per les celadores,

començaren a interromprei cantarla Internacional Comunista. La directora elsféu callar,

però algunes celadores continuaren.La directora els féu callar. Ne continuà una,la més
descaradai cínica. La directora la despedí.
Va anar un xicot i començà criticar si donar-los cine als xiquets ni era ensenyança,sí
deixar-los jugar a l'hort i una tanda de bestiesesaixí.

—yPerò U. quién es2 —li va preguntar amoscadala directora.
—Yo soy el director que han nombrado para inspeccionar las colonias de nifios refugiados.
Espaterramenti

Un altre dia va anar un xicoti va dir ab petulància que venia de Madrid cobligado por/la

organización —haurà vingut fogint— a inspeccionarlas colonias de los nihos madrilenyoso.
l va a començardecriticar i censurarel que esfeia.

La directora va dimitir fulminantmenti els companys mestres esferensolidaris.
Hui, el madrileny està assoles de mestre, no fa res apart del senyor, i els xiquets campen
pels llurs respectes.
Pobre palau i pobra cultura valencianal
—Oe—

Mon fill Doménec me porta del despaig quatre-centes pessetes.El sou assignatés, per
lo tant, de huit-centes pessetes mensuals.
Duu La Voz Valenciana (hui orgued'IR, abans de FE o RE, no recordecert, crec que del
darrer), que porta unesdeclaracions del general Mola en les què diu que la sublevació és de

l'eixèrcit, secundat pel poble: queels polítics no tenenartni parti que el mateix Gil Robles

té la experiència d'haure rebutjat el seu concursi que apenes potentrar en Espanya.
Aquestes declaracions, si són verídiques, posen ben clar el crim coméspels partits re-

publicans del FP, en haure posaten tranç de persecució i mort tots els qui havien acceptat
la República.

La revolució ha estat causada per la sobèrbia d'uns hòmensi la depravada actuació
política d'altres pera satisfer venjances personalsi, encara, perla inconsciència i ambició
d'altres.
No-m tremolaria la mà pera firmar cinc sentències de mort: Alcalà Zamora, Portela

Valladares, Largo Caballero, Casares Quiroga i Azanya.
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I no m'atreveix a xafar un formiguer
asaml
Les dones que del poble de Massarrojosvan a treballar en Vinalesa han dit que aquí han
estat morts huit xiconsd'Acció Catòlica, el major no tindria encaravint-i-cinc anys.
A una mullerli han dit que hi ha una gran persecució de xiques quipertanyen a la dita
acció, i com les nostresfilles ho estan,i heu saben,ha tornat a accentuar-se la intranquillitat dels esperits.
se gerr

Moncunyat Joan,el Roig,ve a passarel dia de demà en Massarrojos i, de pas, a amargar-

nosl'existència ab la seua por cerval i notícies macabres.

S'ha fet d'IR. Ell no era militant: era un esquerràplatònic, però perfi ha cregut,per la seua
seguretat, que devia fer-se.
Diu quels d'esquerra estan farts de tanta malvestat. L'altre dia anaren al centreels d'IR de

Picacent demanantsocors contraels assassinatsi saquejos de la Columna de Hierro. (Que

bo és que hi haja sempre qui tinga bona esquenai sufrida per a carregar ab tots els malsl)
Perla Vila —Vilajoiosa— hi ha gran desori, així com per TavernesBlanquesi per altres parts.
També diu que n'han mort 150 que n'han tret de Sent Miqueldels Reisi que, al dipòsit,hi
havien catorze dones, i que la columna dita ha devallat en València per desarmar la GPA
(Guàrdia Popular Antifeixistal i continuar les seues malifetes.
Ell està cada dia més desanimati acovardit i els demés sembla que es gogen encara
més de contar-li les coses méstruculentes.

Diu queBirlanga (García Berlangal i un altre anaren en Madrit fa uns dies per veure el
ministre de Agriculturai contar-li la catàstrofe econòmica dels nostres camps: les depredaci-

ons, elsassassinats d'agricultors de tota mena. Nengúvolplantar, nengúvol eixir als camps,

i en quantals exportadorsde frutes, qui es va atrevir a obrir un magacem ni emprendreel
negoci que no l'assassinen2
El ministre diu que-ls va dir:
—AIfin y a la postre quizà sea mejor que vengan los militares.
Em pareix molt gros,això.

pel
En acabar-se el tercer mes derevolució, la situació dels contendients sembla, des d'aquest
camp, no obstant la desorientació i la sembra de falses notícies, favorable als militars, que

van apretant, inexorablement,el setge de Madrit, encara que es troben a prou distància.

Les notes de Rússia i amenaces d'aquesta, segons diuenelsdiaris, no crec que es dega

prendre massa seriosament:car, si és veritable que Alemanya,Itàlia i Portugal no serven la
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Amb aquesta dràstica afirmació, que òbviament no hem d'agafaral peu de la lletra, Nicolau Primitiu

no feia sinó acusar políticamenti responsabilitzar els màxims dirigents republicans (aquells que havien
ocupatla Presidència de la República des del 1931 finsal 1936)i els presidents dels diversos governsdes del
desembre de 1935, de no haverevitat l'actualsituació de confrontació bèllica.
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neutralitat com degueren, car sembla que no seran Rússiai França vestals que la guarden

precisament.

El nord esresisteix més temps del quecreiai tarda molt en romandre dels espanyoli
encara que:m sembla descomptat després de la descongestió d'Oviedo que, tardem
menys, quedarà net de vermells, que diuen els portuguesos.

Però aquesta resistència farà, provablement, allargar el setge de Madrit si aquelles

calen pera la presa, que si no, com anuncien, després de Madrit no trigarà gaire en ce
València i poder respirar.

Llavors netejaran el sud i el Mediterrani, mentre a l'ensemsel nord,i passenl'eix

d'aquía isolar Catalunya de França, començantla campanya les terres catalanes

l'Ebre.

No ésfàcil preveure quantresistirà Catalunya. Però em sembla que menys de ço

:
L

algunsesfiguren. Els esquerrans han fet una tan gran sembra d'odis i han produit tal Da
entreels catalans,i tant de mal a la pàtria catalana, que hui no es debateix la questió auto.
nomia o centralisme, sinó anarquia i destrucció o lliberació i esperança.

La divisió d'Espanya en dretes i esquerres ha estat aprofitada pels extremistes pera
destruir tota cordialitat i negar-nos en una mar de sang.
Quan tornarem a fruir d'unallibertati tranquilitat que faça possible tota convivència:

Dimenge, dèhuit d'octubre de 1936
—a—

(Rafael) Canyiçares va Oure anit per vàris ràdiosfaccioses la notícia i confirmació deque

Oviedo havia estat auxiliat i descongestionat per la Columna Gallega que anava en socors.
de Aranda, ab regularsi tèrcio.
La lluita durà vàries horesi fon espantable, on perguerenla vida de quatre a cinc mil
minaires. Sembla queera veritat queja estaven lluitant ad alguns carrers i que la defensa

dela ciutat havia romàsreduida a unssis-cents hòmens. Desetantaoficials, diu queja non

quedaven més que uns quaranta.

L'epopeia d'Oviedo, diu que és tan o més immensa que la de Toledo.

sió

Els xics han anata envixcar, un,i a la cacera de l'enfilat, altres.És l'època de la passa dels

pardaletsi els dies com hui, de bon sol dela tardor, conviden al camp. L'atmosfera tèbia,

l'animació del secà pels grups de caçadors, el romeri la xadreaflorits, l'excusa de l'esmorsar
i la distracció dels pardalets que revolotegen o passen en xiquetes bandades, conviden al
passeig persituar-se a l'ombra, més penombra, d'una garrofereta, mentre es contempla els
aficionats com observen atemptamentels moviments dels pardalets i tirar de l'enfilat.
L'enfilat està format per unaret de fil de cànem compostde duesparts: una, més o menys
gran, rectangular (aquesta ve a ésser d'uns dos metrespertres), clavadaa terra,i altra solta,
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sada en un marc de fusta. Unes cordetes disposades convenientmentfan girar el marc
j taparla partfixa. Les cordetes són manejades pels caçadors des d'una distància més o
menys de sis o set metres.
Aquestenfilat està posat en unavinyai vàries gàbies ab pardalets estan dissimulades

entre els cepsi abrets per a què canteni atraguenlesvíctimes. Tambéessol posaren l'enfilat

fixe algunspardaletslligatsi, sobre tot, menjuça perals volàtils.

Mentreels enfiladors agafen paixarells, cadarneresi altres bestioles innocents, nosaltres

onversem unpocapartats per no espantar la cacera observantles operacionsdelluny.
Quico, el fuster, és el director de la expedició cinegètica(il). Els pardalets de les gàbies

piulen, uns pardaletss'acosteni revolotegen sense atrevir-sea tirar-se. Tothom calla. Nengú

(espira. Hom està pendentdeles evolucionsd'unes cadarneres. De sobte,tira del'enfilat, el
Marc s'endreçai cau sobreels piuladors. La gent corre. U se'n escapai tornen triomfadors
4b un aucell que passa de mà en mà,i els intelligents diuen queestracta d'una cadarnera
(emella.
Quico diu que quan un pardaletguiteja, hi ha que emportar-se'. No serveix. Espanta
ja cacera.
Guitejar diu que és un cant especial que semblaavisardelperill als incauts voladors, que
piquen ala en oureli no s'acosten.
Deu ésser una espècie decrit de socors, un dlasciate..x.
—l—

Estem ací Benet Merino, els meus cunyats Joan i Pepe Senent, Cagarrosaris, yoi algú
queva i ve dels enfiladors, qui són (a) cinquanta passes.
Merino ens conta el cas de Pepot. Anaren del Comité de Xirivella i se l'emportareni, ab

amenaces, volien que-s firmara xecs pertrenta mil durs, contentant-se finalment ab deu
mil. El soltaren. Li agafà un soponci.

El seu cunyat Rafel cercà un amic d'un Comité. Anaren al de Bancai Bossa per a què no

pagarenels xecs. l ara li aconsellen a Pepot que veja on s'amaguenell i el cunyat,i li han
tret diners pera les milícies i diuen que un bon mospera l'amic.
Benet ensconta quel'altre dia anaren a la botiga tres de la Columna de Hierro decidits
a donar-li un esglai.
—jTe acuerdas que nos encontramosenla escalera de la DRV la víspera delas elecciones2 —li preguntà u.
—Pues seguramente queirías a lo mismo que yo.
—jTe acuerdas queallí repartían pistolas i cinco duros2

—iConol iQué suerte tuvistel Porque a mí no me dieron nada ni me enteré de nada.
SegonsBenet, perla seua serenitat i per no donar part,els va regalar tres cassadores,

prenda dellana de colorcafé escur, cendra, marró o altre, que és una xaqueta tancada per

davant ab una cremallera,i cenyida al cos per baix ab una gomai coll girat i dues bujaques

al pit.
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Quan se'n anaren i anà a cercarla muller,la tia Carolina (Ibàfiez Alonso), va trobar que
aquesta havia fogit espaorida a casa d'unafilla deixant-lo assoles.
Bon auxilil

—d—
El Roig i Pepe se'n van passejant cap al poble,i jo poc després, trobant-meels dos germans assegutsa l'ombra d'una garroferaal llat del camí del mas del Fondo.
El Roig me conta en secret quel dimecres se'n va a l'estranger. Primer a França,i aquí
embarcarà pera l'Argentina.Està ja deciditi els passaports arreglats.Té por que-n passarla
frontera el detinguen, sobre tot person fill Joanet. A Catalunya han movilisat dels 18 als 40
anysi el fill promptetindrà edat d'allistament.

sen vanell, la dona elfill, deixant-se la filla casada. Pensa estar cosa d'un mesa Françai

seguir desprésa l'Argentina. Quivol nacionalisar-seelli el fill la dona és argentina- i després,
quan estiga tot quet, tornar-se'n a Espanya.
Està horrorisat de pensar els sanglants aconteixements de quan s'aproximen el mili-

tars:

—Aquesta gent assassinarà sense compasió.
No he vist en ma vida home en méspànic, tenint, en mon concepte, pocs motius pera

tindre'ls que no tingam els demés, car hui nengú pot alabar-se d'estar segur.
—e—

Mon germà Emili (Gómez Nadal) ha vingut de Madrit i arriba a dinar. Ve assoles. La dona,

se l'ha deixat a Madrit. Ésel darrercrit de la moda matrimonial. Diusi la portaràel dimenge
que ve.
Li oferim la casa de València persivolestar allí el temps que pernocte a València, i diu

que provablement s'aloixarà en una de les cases incautades, la de Trenor,al (carrer del)
Trinquet de Cavallers. A Madrit també habiten un palau incautat en unes magnífiques
habitacions...
En un moment que estem assoles,li pregunte que-m diga com veu, objectivament,la

situació, donant-li peu per a què ens confesela veritat, i ens respon que la cosa va molt
bé: té absoluta confiança ab eltriomf: en caure Oviedo, que serà prompte, els minaires es

llançaran com una trombaenles terres castellanes, apoderant-se d'elles.

En guanyar la guerra donaranla batalla a la FAI i la destroçaran, i l'elementsa de la CNT
quedarà controlat pel PC.

Rússia els auxilia molt i han rebut grans quantitats de material de guerra:
—Ademés, el que mosproporcionenels facciosos. Ara estan descarregant en Cartagena
un barcoitalià que anava carregat de tanques, fusils i municions perals facciosos.
Diu que no està clar com ha estatl'apresament: uns diuen queperl'aviació leal i altres
que, desorientat, va demanar pràctic, que-l va conduir a Cartagena.
Note que, o no-ns voldir la veritat, o és un infeliç sectari fanàtic.
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os
Ab els reforços que té Madrit van a atacar a fons. Els militars han donatja tot quant
podien.

LT
s han preslllescas i
Doménec em diu que per una ràdio facciosa ha ogut que-s militar

han bombardejat Cartagena.

Ei
De Rocafort conten que una quadrilla de pistolers varen anar al xalet de Serratosa i el

els pesaquejaren. S'emportaren alaixes, diners, cuberts de plata i quanthi havia de valor,fins
eren
nyentes de la donai anells que portava. Unes copesde cristall de vacarat, tallades que
una preciositat, montades sobre peus de plata, foren trencades, emportant-se els peus.
Estropejar Mil per aprofitar ul
Després anarenal xaletd'Isidre Payà, quité a la porta uns milicians, els qui els digueren
que no hi era —era endins-, i romangueren entornar a l'endemà.
ren
Així ho feren, però ja els milicians havien estatreforçatsi no s'atreviren: però no volgue
anar-se'n de buit i saquejaren dos xalets.

Diuen que era la Columna deFerro.
D'ara-n avant, per compte de dir equadrilla de bandolerso direm dColumna deFerros,
,
De Godella diuen quetots els dies ne traueni els assassinen. Tragueren a Rafel Sancho
amic de temps, mestre d'obres, molt de dretes, i l'han assassinat després de traure-li els
nyítols. Tindria cap a setanta anys.

sehree

Mon cunyat Joan, en uns moments querns trobem assoles, me parla del seu viatgei
de que podria emportar-sela representació dels productes del meutaller. Jo li faré unes

s,tarcartes, parlant-li de la representaciói concedint-li una comissió,i li prepararé catàleg

arà
getes,llistes de preus, etca. D'eixa manera creu ell que passarà millorla fronterai justific

lafogida.

—-—

Anysi anys hanestat els obrers lluitant per aconseguir millores. Han renyit batalles contra
la burgesiai els poders públics: han limitatla jornada,l'han reduidai han plantejat com a
un remeipera la solució del chomage'" o vaga forçosa, la reducció dela jornada encara
més: han conseguit augments de sou contínuament, drets de segurs de vàries menesi
altres aventatges.
l'ara se'ls predica que hi ha quetreballar sense límit, que la jornada ha d'estar igualment

que trehuit, deu, dotze, com catorze hores, i encara hi ha qui arriba a dir que, si cal, hi ha

ballar les vent-i-quatre deldia.
323

—Es refereix a chómage, paraula francesa quesignifica catur.
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Així mateix, es censura que es demanen augmentsi s'ordena queles horesextraordina

ries no es cobreno, si acàs, sense augment, i que hi haurà quetreballar desprésdeles hui
hores, o les que formenla jornada ordinària, dos o més debaespera l'Estat.
És a dir, sacrifici.
reconstrucció, sense cobrar el plus, o per acabarla guerrai aplastarelfeixisme, i censura

els qui és mouen perla cobdícia de millorar econòmicament.

Diu queells, els comunistes, es sacrifiquen perl'ideali cita el cas de Josep Renau, direc ol
de Belles Arts, qui té de soudel'Estat 1.500 pessetes mensuals, de les quals ne cobra set

família, contra el sentimenti el respectea tot,i els mostren una deixuplina d'odi que no ot
ésser sinó de ferre: o véns ab mi o t'assassine.

Hi

Dilluns, dènou d'octubre de 1936
—é qad—

RE

En anar cap a València me trobe Blai al treni li parle sobre el cas de Pesares, lamentant
lo ocorregut.
Me diu que no-ns preocupe, que no ésperla presentació de la nostra denúncia,sinó
per les moltes estafes quetenia fetes.

El tal Pesares no n'ha fet, un brot, jamai. Ell dia que no trobava treball i vivia a expenses
del de sa mare i crec que una germana, qui són sabateres.
ds
En vindre l'actual moviment, el feren milicià, donant-li una escopeta i deu pessetes
diàries.
h
—Quèvolia més2 —es pregunta Blai—: de pronte deixà la escopetai diu que sen Xa

a Mallorca voluntari.

hi

les dedica a putejar i viure del'estafa.
dsl
—Un homeaixina nos pottolerari sobra en la societatl —diu indignat Blai.
El Comité, en vindre-li denúncies, començàa fer averiguacionsi en va descobrir altresi
altres, i llavors el va denunciara son torn a la GPA, la qualel va detindre al barri de la Gràcia
0 al barrio chino (que està entre. carrer de SentVicenti l'Hospital General, de la plaça den)

Pellicers, hui dita plaça Roja, fins Sent Agostí), on vivia ab un putot.
Entre les coses queli trobaren, hi havia unalletra acceptada, en blanc, de mil pessetes
que es comprenféu firmar ad algú.

ce
—JAmb) açò assoles n'hi ha prou per a fer-li pegar el passejet —digueren els de la GPA—,

no Cal res més.
—Jo crec que ad estes horesyali l'han pegat —acaba Blai—, i estiga tranquil, que per
lo de vosté no és.

Geli
Al taller me diu (Vicente) Esteve quetots els dies, en vindreal treball, ne veu pel camí
d'assassinats. Semblaven marei filla i estaven boca cap avall. La jove tenia alçada la roba

alCap.
Ahir les digueren quehi havien dèhuit afusellats. Ara ja són pocs. Encara queells no
saben res, perquè no deixen acostar-se nengú.

Batistet Garcia ve novamentde Sueca. Diu que ha disminuit la matança. Ad algunsels

donen passaportpera què se'n vagen del poblei no s'acostenfins que no s'acabetot.

Un dia presentarena l'Ajuntamentde la Casa del Pueblo una comissió ab unallista de

més de setantaindividus per a matar,entreells n'hi havien alguns d'Esquerrai delFP.
—En estallista ne falten alguns —els digueren—. Tornen demài estarà completa.
Al sendemà, diu que enla llista figuraven totsels de l'Ajuntament.

—AÇÒ no és.

—Pos per a matar ad estos, mosteniu que matar a mosatros.

Hui, diu que estan desarmatsja els de la Casa del Puebloi hi ha més tranquilitat.

Els parats els envien a netejar séquies. Diu quetreballen dueshoresi els paguen 7,50

pessetes. Són més de 700.

Estan desviant la céquia major per a què no entre dins del poble i diu que passes per

aquí i sempre heu veusigual. No es coneixeltreball.
Ara estantreballant per implantar el comunisme llibertari. L'altre dia hi hagué una reunió
i el Comité els va preguntar als treballadors:

—Voleu treballar pel menjar o a jornal2
I decidiren fer-ho a jornal mentre hi hagen diners.
—Quan s'acabenels diners, ja vorem.

l'altre dia, diu que va anar en Sueca una comissió del Comité d'Arrocers a demanararroç
per un molí:

—Porteu diners, sucre, garrofes... si no, no hi ha arroç.
—l què farem del molí si no podem treballar2
—Assoleu-lol —els respongueren.
El cas va passar a la fonda on s'hostajava Batistet.
—Me varen entrar unes ganes de començar a cairades en tots, per brutosl —acaba
diguent, i afegeix-—Seguintaixina, anem a morir-mosde fam tots. Chel Que porcàl
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—l—

José) Arisa, qui està enrolat a la columna CNT 13, que no ix, me diu que no sap res
queestiga ací la Columna de Ferroi ell podia sabre-ho, encara més:a les Saleses no es veu
nengun movimenti la dita columna deuria ésser aquí.
—Deuen ser atres —diu.

Sl
(Carlos) Gargallo té un germà gerent d'una fàbrica de conserves vegetals a Torres de
Cotillas, prop de Múrcia.La fàbrica és d'Escrivài està junta la carretera,i va veure passar per
la porta cinquanta huit tractors eruga, ràpids, pilotats per russos. Li digueren que n'havien
passat molts ja, més de cent, entretots.
Ell havia estat a Cartagenaeldia anterior per uns assumptesi es va veureoficials russos
i francesos en gran nombre.A la fonda, on ell va menjar, hi havien moltestaules ab russos i
francesos.Al port va veure un vaixell rus descarregant material de guerra. No va sabrellegir
el rètol del muri sols li pareguéllegir e€Odessa2,
Li varen dir que tot aquell material anaven a concentrar-lo ad Arxena.
El dit germàli ha dit que a Múrcia hi ha abundància de xocolatai llet condençada.Ell va

portar quantli cabia en la maleta i notà que s'expenia sense cues.

Gargallo m'ha dit que en devallar del pont del Real, a mà esquerra, hi ha la casa de Mus-

tieles, que té una reixa de cerca i una escalinata, i que hi ha gran movimenti estan posant
planxes deferre darrere de les balustradesde les balconades. Es fan conjectures sobre què
serà això.
—e—

Entregue Fills de F. Vives Mora cent pessetes més a compte dela factura delo Rat Penat

i insisteixc novament que no molesten nengú.

Lis
Vaig a visitar (Vicent) Mendoza, millor dit, la família, i la dona me diu que ha tornat del
frontferit d'una mà i que, en curar-se, se'n torna. Noestà.
Mediu que Andreu (Monzó) donà el seu nom i no se hu cregueren.Ell cometé la imprudència, en eixir d'afaitar-se, d'anara visitar un amic seu perseguit queli dien Enric Gonzàlez
Alvarez, fill d'Alcúdia de Carleti aiximateix capellà,el qui estava perseguit i tenia la casa vigilada. l va estar detingutprenint-lo perl'Enric, i a pesar de les seues protestesi de l'afirmació

de la mare del Gonzàlez de que Andreu noera sonfill.

Però ara resulta que l'Enric ha estat detinguti és a la Presó Modelaiximateix: no sap la
galeria (Andreués a la quarta)i perell han sabut que l'Andreu era pres aquí. Quin bolicl

La senyora de Mendoza me pregunta ansiosa com vala cosai si els militars trigaran gaire
encara en acabar açò.Li dic que estem en uns moments d'angúnia,indecisió i temor, i li dic

queels russos han desembarcat molts carrosd'assalt a Cartagena.

—iMejori —me diu ab una fe illuminada que m'impressiona—. Seràn para los otros.
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Volent dir que els militars s'apoderarien d'ells i els tindrien.

Totes les guerrescivils són incivils, inhumanes, cruels, però aquesta em sembla que no
mai podrà ésser superada, especialment ad aquesta part dominada per les hordes delFP.
La gent amenaçadai la de sentiments, delicadesai cultura s'ofeguen ansiosos de poder
respirar. l deixar de viure morint en ficció.
Sais

Visite la mare de Francesc Soriano, qui continua inconsolable.Fins ara no trobem la manera de poder-lo llibertar. Li dic que en aquests moments hi ha quetocar tots els ressorts
que u conega, que,a voltes, es troba el remei on menyses pensa. Huino sónels grans qui
poden servir de valedor, ordinàriamentsón els fins ara humils o despreciats.
La casa, serà convenient no tocar-la fins trobar una solució.

Me conta un detall que demostra fins on arriba la covardia de les persones.
Francesc, Paco,elfill, li escrigué diguent-li que els monosestaven prohibits perals preSOS i que no-s podien portar més que els milicians, que no podia usarel d'ell, que tenia un

pijama encara però era massafresc, i li demanava anara en casa uns conegutssastres qui

feen unes xaquetes apropriades pera abric.

Va enviar la mare perla xaqueta i després de prometre-li-la, en tornara perella, sexcusaren en sabre que era peral pres, per temor queaveriguaren que era d'allí i prengueren
represàlies.

Fins a tal extrem arriba la covardia humanal

—h—
En Massarrojos, una muller me diu que la mare d'Adelina (García), la muller de Pepito Bellot, entre les moltes malvestatsrelatades,els ha dit que la Regina dels Jocs Florals, NAmèlia
Lamo d'Espinosa i Enríquez de Navarra, que deuria estar a punt de casar-se, fon presa i ha
estat assassinada.
Diuen que no van a deixar nengunaxica del'aristocràcia, especialmentles de RE.
——

Després de dinar, se'n anem a València ma muller, mafilla Toneta i yo, també mon fill
Doménec romandràa València i una fadrina de Massarrojos, germana de Carme.

Pensem estar-nosfins el dimecres, per a què vegen la habitació oberta i ocupada, puix
que hi ha gent alamona la cacera de gangues.
En arribar en la ciutat visite mon cosí Marià (Serrano). Me diu queels qui hi han presos

a València, de Sueca,van traguent-los poquet a poquet, per mig del'actor Brosseta, qui és

del Comité d'Espectacles."

—Per mig de dinés2 —li pregunte.
—Hasta ara no mosha costatres.
324 Seguramentestracta de Vicent Broseta Rosell (València, 1891-1954), un dels actors més populars en
el teatre valencià de la dècada dels anysvinti trenta.
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l

En passarperla plasa de la seu veig llum a l'entresol on viu Jogim Rieta,2 l'arquitecte.

Està treballant i puge a veure".
3
M'obri i mereb alegre. S'abracem. En aquests moments, les persones conegudesquees

tornen a trobar senten molta mésalegria que d'ordinarii cadascú pregunta pels del'altre:
—Esteu bons2 Esteu complets2

Si es troben pelcarrer, les preguntessolen fer-se de passada, sense parar-se, a voltes

sols un movimentdels ulls per salutació: a voltes com si no es conegueren. Hom té temor

sempre de comprometre ad algú sense voldre.

Rieta va tindre pres son germà uneshoresi el soltaren. Diu queIsidre Escandell treballà

perquètragueren.

res.

Aprofite l'ocasió per parlar-li de (Francesc) Soriano i que veja si l'Escandell poguera fer

Joaquim) Reig me diu que està amagat i me confirma que vingueren de Barcelona
perell.
Li pregunte pelbaró de San Petrillo (José Caruana Reig):

—Està ací dalt, refugiat a casa una cunyada.
l'aprofitel'ocasió per veure'l. Tenia grans desitjos de sabre d'ell i de la família. Comandant

de marina, encara queretirat, baró i ab algunsdiners, són tres delits greus que hui mereixen
tres penes de mort.

—h—
Que alegria sentim en veure'nsi S'abracem. San Petrillo és un sentimental com jo i raonem

de la dolor que-ns causa quelcom que hafracassat:

—Yo, acostumbrado vivir entre papelotes de los siglos xiv, xv y xvi, me ha pillado esto

en medio de una sorpresa que me ha dejado atónito. Yo no podía figurar-me que hubiese
tanta gente criminali despiadada.

Ell és el millor heraldiste valencià i tota la seua afició i temps l'ocupa als arxius estudiant
genealogia. És, com jo, un enamorat del'estudi del passat.

—Crea-me U. que cuando supe lo de la sublevación de Franco, mi primer impulso fue
condenarla subversión. Un militar se debe a la fe jurada i nunca debe sublevarse: pero

después, cuando me he dado cuenta de queen los cuarteles i en los barcos habían, por

lo visto, células comunistas, he caído en la cuenta quesi tardan un poco més, hubieran.
degollado a toda la oficialidad i la cosa no hubiera tenido remedio.

325

Joaquín Rieta Sister (València, 1897-1982). Arquitecte. Autor d'obres tan emblemàtiques com els

edificis Cerverai Gil, de la plaça de l'Ajuntament de València, o del cine Capitol. Va ser degà presidentdel
Collegi d'Arquitectes de València.

326 Josep Caruana i Reig (València, 1880-1956), baró de San Petrillo. Va ser un actiu erudit valencianista
que publicà nombrososestudis relacionats ambla genealogiai l'heràldica valencianes.
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La casa palauet que té al carrer del Salvadorli ha estat incautada perIR i ell no sap lo

que hagen pogutfer. Tenia un oratorii el va desmuntar. Va trencar totes aquelles coses que
podien ara prendre's com a pecaminosesi no va tocar res més. l es refugià ací.

Està disgustat perquè com ell és del'Associació de SentVicent de Paul,visitava els pobres
quan li pertocava:
—Yo nunca me he metido enpolítica ni he querido dar, como otros, ninguna papeleta

de la DRV a ningún pobre. Para mí, todos han sido iguales i nunca me he metido en sus
opinionespolíticas nireligiosas.
Meconta queper u dels pobresva fer bastants cosesi sempreel tenia damunt. Diu que
arribà a estarvisitat pel dit pobre quatre voltes en un dia i fins una volta que pretengué
queli ixquera fiança d'una casa que volia llogar, anà a l'arrendadora oferir-li la garantia de

tres mesos que eren quinzedurs, però el caserva dir-li que no era això, sinó les despeses
del desahuci mésles costes.
—iHombrel —li va dir— iYo tanto no puedol

—Pues demelos quince duros —li digué ab totel cinisme d'un indigent amoral.
Desprésd'incautada la casa, un dia, la portera d'enfrontva veure llum als balcons. Cri-

dant-losl'atenció, avisaren a la portera i aquesta els va dir que era el pobre de marres qui
havia anat diguent-li:
—Hoy no vengo a pedir, hoy vengoa registrar la casa, porque tengo derecho a ello.

Portava un braçalet ab la bandera republicana, d'eixos que serveixen de salvoconducte

a molts pocavergonyes.

Avisaren a IR que anareni el detingueren quan ja tenia fet un fardell i registrat calaixos
i alacenes.

I San Petrillo té la dolor que causa trobar-se ab personesindelicadesi desagraides.
Té dosfills presos, un capità de cavalleria que fon deVictòria Eugènia,i l'altre alfèrez,

crec, Ell no ix de casa,i fa bé. És la donala quiva a visitar-los i senten cadadia l'angúnia dels

qui temen unainfausta notícia.

Me conta coses dels seus parentsi coneguts.Calamitats, humiliacions, dolors...
El conde de Obedos, son cunyat, estava tranquil —estiuejant a Moncada-. Un dia es

presenten a buscar-lo a la casa de València i el porter, com la cosa semblava natural, els

va dir on estava. l a Moncà anareni se l'endugueren diguent-i el portaven a declarar,i en

arribar pel carrer de Guillem de Castro, seguint per vora riu capa la Petxina,l'abaixareni li

tirarentrets.

Fogí el conde,el perseguirentirant-li i encara va agafar el tranvia 5, de circumvalació,

ferit, ple de sang.

El portaren en la casa de Socors del pontde Sent Josepi d'aquí en l'hospital, on va morir

a les poques hores.

Avisada la dona per quelcom,va anara veure'l i arrancà en plor:
—iSenyora,no llorel —li va dir, pareix queeldirector de l'hospital— Sonría-se. La estàn
mirando y se compromete.
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Algunsdels milicians i malalters que deambulaven, feen comentaris:
—És un conde —digué u—. S'haurà menjat poquespaellotes...l

dres
Al nostre amic Leopold Trenor7li han assassinatelfill militar quea l'Àfrica, fa unsanye —

defenent una posició, va ésser cosit a tretsi coltellades pels rifenys.

Pel seu comportamentheroicli varen concedirla Llorejà de Sent Ferran.

Els metges no creien possible que es salvara, però sa mare se'n anà a Marrocs i es ya.

dedicar a curar del fill com sols una mare pot fer, de nit i de dia.

En Leopold em heu contava. Sis mesos,Si no recorde mal, va durar aquella mira
Cura.
Poc després, quan el bieni Azanya, fon u dels qui, per ordre governativa,sots la exctys d
de si estaven complicats en la rebel-lia de Sanjurjo del 10 agost, fon portat abaltres ales
costes inhòspites de Villa Cisneros, com portavenels negrers l'ébano humà.
I
lara ha estat assassinat pels mateixos que ja demostrarenallavorselsllurs negres di

signis.

San Petrillo me conta que sa mare —aquella mare que durant tants mesos va curar

contemplant-lo dolorida entre la vida i la mort— va anaral dipòsit a veure son fill entret:

abandonats, les quals famílies enfollides els cercarien ignorant i tementla tragèdia.
De sobte, uns miliciansli s'acostaren:

HE,

—jEren algo de este cadàver: —li preguntaren.

sa

—SOy su madre —va contestar-los.

t-

—Pues quedas detenida. Acaban de denunciar quele has puesto un crucifijo.

—Si, sefior, y un escapulario. jSoy su madrel

—Puesven con nosotros.

El

vs

l:

—ijOigal —seli va ocórrer preguntar— jMe ha denunciado una mujer que va poràhí.—

vendiendo ataúdes2
—Esa misma.

—Pues miren Udes., ha sido, sin duda, que se ha acordado, i como yo yalo tenía y, como —

Udes. comprenderàn,no estaba para razones con mi dolor, tal vez no le haya contestado

todo lo amablemente queella esperaba.

Els milicians, en vista de les raons,la soltaren.

—Cuando esto se acabe —mediu San Petrillo—,si vivimos, me voy a Navarra, a un país

donde cuando muera una persona,porcriminal que sea, se permita que la familia llore sobre.

el cadàvery lamente, y haya quien les consuele y nadie impida la expresión del dolor.
San Petrillo és un homesensible, romàntici li arriben a l'ànima les delicadees:

327 Leopold Trenor Palavicino (València, 1870-1937). Enginyeri poeta. President de Lo Rat Penat (1908:
1910) i del Centro de Cultura Valenciana, fou un dels signants de les Normesde Castelló.
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—Ve U,, no obstante, en toda esta nuestra tragedia —la d'ell i els seus—, (que) hay una

nota sentimental —mediu velant-li-se un pocla veu al record.

Un dia va anar la muller de San Petrillo i la filla a casa una cunyada del baró, i germana

d'aquella, qui tenia unafllleta malalta.

D'aquí estant anaren de la Columna de Hierro preguntant perl'habitanta delpis:
—Eren Maria Barreda: —li va preguntar el qui semblava el cap. Les tres germanes són

Maries: la major, Maria Vicenta Gómez de Barreda y Salvador, és la baronesa de San Petrillo

i muller del meu amic,qui és baró consort,i les altres germanes són Maria de l'Assumpció
i Maria delPilar.

No sé quina d'aquestes dues últimes serà.
—Yo soy —li respongué.

—Venimosportodo lo que tengas de oro joyería. Es necesario parael frente, donde

estamos luchando contra elfascismo...
l així, d'aquesta mena, ab molta correcció, anaren apoderan-se detot allò que-ls va plaure,

enclòs els pendents, anells i pulseres que tenien les senyores, les xiques i també un petit

anell que portava la malalteta.

La de San Petrillo duia una pulsera d'or massís, regal del marit, i un anell de promesa, i
tot heu va donarab el dolor de cor d'aquelles coses que són un bell record de persones i
horesinoblidables.

I se'n anaven. Lafilla, però, atrevida, es va dirigir al qui semblava responsable:
—Ya quese lleva U. la pulsera, que es un recuerdo y lo que vale, jpor qué no deja a mi
mamàesasortija, que no vale nada peroes la de pedidai se la estima mucho2

l aquell la mirà i se'n va anar sense respondre,abtots els corifeus. Però tornà enseguida:

—yEs ésta2 —li preguntà ensenyant-li-la.
—Sí, senyor.

Lli la va donar. La malalteta, esperançada,li va dir anhelosa:
—iMisortijal

El capitost donà unavolta a la sala com perinspeccionarsi hi romania quelcom i aban-

donà el camp.

Una fadrina va trobar sobre una consolal'anellet de la malalteta.

—No todos son malosi —acabàelrelat el baró.
Açò mefa recordar que-m digueren, fa poc, que enrolats en la CNT-FAIhi han bastants
pimpinela escarlata que han salvat moltespells.
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Dimarts, vint d'octubre de 1936
—a—

En anaral taller me trobe ab dostipus que entraven a València pel pontde SentJosep,
o Nou. Quinallàstima de fotografial Són de la CNT-FAI, companys deglòriesi fadigues, per

lo vist, i dignes d'un romanç com elde Nelo, el Tripero38

U d'ells és d'estatura regular(alta, quasi prim i ab la pata dreta de fusta, gorra de milicià
roginegrai roba axurradai pobretona).L'altre és baixet, gros, sancerdefísic, roba vellusa, ab
gaban, capell de feltre pansit, fumantab pipa,risa picaresca, una calavereta que-ns sembla
de xiquet, pendentd'un trau del jopetí, i mans a les bujaques.
No-ns volgueratrobarab ells en descampat.
silici

Me trobea Lluesma,àliasel Txoro, de Moncà. Ha estat fuster de casa durant molts anys
fins establir-se al poble. Era molt treballadori seguix estant-ho, ara ab més motiu des de

queestroba patró.

Li pregunte perla feina i me respon que ara en té més que no mai.

—lI com ésaixò2 —li pregunte un poc incrèdul.
—No veu vosté queara tenendiners els qui no n'han tingut mai2 Volen lluir-los.
Ad altres comerços també essenyala el mateix fenomen, especialmentles botigues de
robes.
El Txoro me diu que Moncàestroba mal. Hi ha unalluita forta entre els qui volen implantar el comunismellibertarii els qui s'oposen.
—Laculpa principal la tenen uns quantsforasters. Si no fóra per eixos, no passaria res.

Però no.ls arrende la ganància.Tres eren els que feen més mali ya n'han mort a dos. El que
queda és una mala bèstia, però ya caurà.
——

Mos han encomanatcent tanques de bombes, (que en) diuen ojivas. Ens han donat
quarantacinc dies pera fer-les i no:ns han assenyalat preu.

DEaidee

València està plena de cues per a comprarsucrei criadilles. La més xocantésla del carrer

de Dalt, que comença a un amagacent de tubèrculs quasial Toçali arriba fins la plaça de
Mossén Sorell. No totsels llocs estan ocupats per persones, la major part són senyals de tota
mena:caires, taburets, saquets, cistelles, cudols,etca.: les propietàries seran alsllurs quefers
o calfantcaires ad altres indrets, i les que hi romanenallloc conversen, fan calça, cusen o
lligen, renyint o protestant de que no començael repartiment.
328 Es refereix al Rahonamenty coloqui nou de Nelo elTripero (1820), de José Tomàs Nebot,i que va tenir
novesedicions alllarg del segle xix a càrrec de Pascual Martínez García.
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En passarper l'amagacem no veig més que quatre o cinc sacs de criailles. iLa que van a

armar, quan s'acaben, els qui hi romanguen a la cual
—e —

Vaig a pagar un rebut d'inquilinat. Hi ha poca cua, però m'estic més de mitja hora.
D'arrere mi vénen dos quesostenen gran conversa: u d'ells és el xarrador, l'altre eslimita

a respondre de quan en quan.Els dos són molt valencianots, segonsells.
Els xarradorli parla a l'altre de les delícies de la xala:

—Unesolives xafaetes, uns botifarronetsdela vinya, un barralet de Vi...

Em sembla que seli està fent la boca aigua:

—Vosté coneix casa Copa Allí han fet unes bromesi Pues, i en casa la Felipa2
l així segueix parlant-li de tots els paraisos xalers de la València de quaranta i més anys

enrere, Alguns encara existeixen.

I va remuntant-sei li parla de la caldera del gas (Gas de Campos, desaparegut fa molts

anys)i del Teatro-Circo Colóni de Mis Leonai la eMujer Cafióno. Cap a 1890.
—No,no... Yo era molt xicotet. No m'anrecorde.

—Yo,és que sóc molt valencianot. Vosté també, vitat D'aon és vosté2

—Vaig nàixeren el carrer de Gràcia.

—Entonces, coneixerà a ma marel Después que:s mudà d'allí, vaig nàixeryo.
—No sé, no sé —diu l'altre un poc turbat.

En aquest moment metocaeltorn i me gire a veureel xarraire. Tindrà unsxixanta anys
i el pacient interlocutor no:n haurà complit encara quaranta.
Si tindrà vista el valencianotl
ea

Li porte a mon cunyat Joan (Senentiles cartesi demés paperots que-m demanà per a
la seua tranquilitat.
En pujarl'escala me creueabBirlanga (García Berlanga). Li portava els passaports peral
meucunyat,la donai el fill. Me diu queli han costat cinc mil pessetes.
Me dónaleslletres de canvi queli vaig endossari queli han tornat impagades,i les que

encara han de véncerl'any pròxim per a què jo les negocie.
Me recomana que mire perla filla i ens despedim.
mig

Algunsdiaris preconisen la necessitat de contraatacar desesperadamentper atényer
el triomf.
No diuen res de les notes russes.
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radica
La meua marastra ve a visitar-nosHa estat a Sueca uns diesi ens porta notícies desagradables.
I
No han deixat més capellans que Mariano Marqués, molt vellet i malalt, i un altre. Els

feren anara treballar a la collita del'arròs, i quanl'entraren, els varen assassinar. Per què7
Per capellans.

Detingueren a u (el qual nom no recorde)i anaren els familiars a veure Eugeni Vidal330

republicà detota la vida, per a què intercedira.

—ifills meus, si yo no tinc ningun ascendent sobre genti potser que vinguen a per Mil
—els va dir amargament.
Poques hores després anarena perell. Els va donarraons fil hi hagué discussió.
—iUn republicà de tota la vida i que siga la república la que-m matel
En endur-se'l, una neteta plorantels deia:
—jNo maten a mi abuelitol
Però el mataren. Diuen que perquè autorisà la prossessó de la Maedéu de Sales: altres
diuen que per autonomiste, republicà de Blasco Ibànyez.
i
La mort dels germansRibera ha estat una cosa de lo méstràgica i espeluçnant. Hi havia
un germà franciscà, un capellà i un llaurador, nebots d'un capellà queli dien Gordià Ribera,
qui va despesartota la seua fortuna en els pobresi fundàl'asil per ad ells. Eren, com es diu,
l'honra de Sueca.
Anaven a sopari souen colpsa la porta. ix una germaneta a obrir i, en veure'sla gentola
punyetera, tanca espaordida. Comencenels colpsa la porta, cada volta mésfort i violentament. S'armà gran escàndol:les portes estaven totes tancadesi silentsels carrers, nengú no
acodia en socorsd'aquelles persones amenaçades de mort qui seguien davantdela taula
Com estàtuesde la dolor, ressignades al martiri que estaven condemnades.
En veure queno obrien, cercaren destrals i anaren a la portella, que donavaal corral de
la casa, i començaren d'estellar-la, augmentantel soroll i l'escàndoli la covardia de les gents,
Dueshoresva durar aquella cacera sense quel poble emporuguit donara socors.
l'en entrant aquelles forces humanesexcitades per l'obstacle oposat, es trobaren les
víctimes presuntes alentorn dela taula, el soparintacte, esperant el martiri.
S'emportaven els tres germansi la jove que havia obert i tancat.
—lu, també, per no obriri
Però u dels victimaris, ab un rest de respectes a la donzellesa, va salvar la jove:
—Eixa no, que no deuresi
329

És tracta de Vicenta Nadal Alberola (1869-1940), casada amb el pare de Nicolau Primitiu, Domingo

Gómez Granería (1851-1926), el 20 d'abril de 1902. El seufill era Emili Gómez Nadal, nascutel 19 de febrer
de 1907.
330 Eugeni Vidal, alcalde de Sueca durant la Segona República. El setmanari El Sueco va publicar una
entrevista amb ell el 2 de novembre de 1935.
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En canvi, va tindre la desgràcia de passar Íperallí), ad aquella hora,elfill únic de Manuel

Carrasquer, delcarrer de la Punta,i el feren pujar, emportant-se'l.

Al camí de Llaurí, cap a la muntanya,els baixaren assassinant-los a trets. El Carrasquer

logràfogir, ferit d'una cama, internant-se cap a la serra corberana, vaganttotala nit.
A la matinada, exhauridesles forces, es va entregar a uns guardes delterme de Llaurí, els
qui l'entregaren al Comité del poble,tenintla desgràcia d'encontrar-se aquí abels victimaris
de Sueca, quel'agafaren i, a les parets del cementeri, el remataren.
—/—

Rafel Gayano m'ha enviat unatargetai avís de que m'esperava a Sa casa aquesta vesprada.

Viu al mateix carrer, nombre 34: però hui, aquell troç es diu delPintor Abril.
Me preguntasi me venia bé celebrar sessió el dimengeal Centre de Cultura, que ésl'únic
dia que hi potassistir el president Marco Miranda. Aquestja té en la butjacal'Estatut —me
diu- i es deia que volien quejo fóra el president dela república valenciana.
Hi ha que conéixer Gayano.És un llagoter. Home queli agrà situar-se béi figurar, que
el seu nom sone.

És servicialfinsla oficiositat. Un arreglaor de parròquies, com diu el poble al qui sempre

va dançant pel mig,volent-o organisar toti arranjar-lo tot i a voltes no arregla res.
Gayano és un bon amic, sovint massa pegom,i entén l'agulla de marejar prou bé i vol
fer de Crispín, encombrar per a encombrar-se.

La seua cultura és un pocd'alluvió i un moltfolilòrica. Collecciona coses de València,
a voltes les més insospitades, curioses,interessants...

És molt cerimoniósi té un fill que hu és més. Entra a saludar-me i, en eixir, me fa una

salutació com la dels criats delsreis als teatres.
El dimengehi serem,al Centre de Cultura.

cia.

Per València van individusdel'escolta presidencial, i es diu que l'Azanya és per ValènDiuen que a Madrit s'ouen ja les canonades del combat.
NS

Aquestmatí, en arribaral taller, sus la meua taula, em trobe un nombre de O Seculo de
Lisboa, del dia set d'octubre.
Preguntei no nengú sap com haarribat a la meua taula. Deu ésser mon germà, però
està hui de viatge i no li hu puc preguntar.

Parla llargament dels sossoits d'Espanyai, de velllada, m'entretinc llegint-lo a ma muller
i Ma filla.
No diu res de les notes russes: tambéni una paraula de la sobada revolució portuguesa.
Es veu que a Portugal no ha passatres.
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En canvi, ens diu coses queací ignoràvem o duptàvem o sabien a mitges. Porta una

fotografia del'incendi dels dipòsits de la CAMPSA a Màlaga. Parla de que els nacionalistes

preparenla gran ofensiva sobre Madrit ab centavions: de la gran depressió moral causada

als vermells de Madrit per la caiguda de Toledoi els 2.500 morts tenguts, d'un vaixell rus

carregat de municions, anat a fons per una mina en entrar a Santander: de quea Bilbau

havien estat afusellats cent cinquanta dos nacionalistes presos: de que el Govern de Madrit

havia enviat a Rússia cinc-cents milions de pessetes per a pagaments, i d'altres coses,

També dóna notícies del nou Estat espanyol sotsla direcció del general Franco, i diu

queel regim corporatiu que serà establit a Espanya tindrà més paregutab el de Portugal
que ab els d'Alamanyani Itàlia, i diu:

cO govérno determinou que so poderào exercer o magisterio primario os professeres
que déem absoluta garantia do seu nacionalismo. O novo Estado considera a escola como
UM dos meios mais importantespara a formaçào patriotica da juventude L..Jo
Després dela lectura d'O Seculo, sembla que respirem esperançadamenti que vegem

un fi, tal volta no massa llunyadà, ad aquest estat de coses, molt mésterrible quela terror

francesa.

I dormim méstranquils.

Dimecres, 21 d'octubre de 1936
——d—

l'Esteve (Vicent Esteve López) me conta que a Paterna es vol implantar el comunisme
llibertari. Ja fa dies que es va cavilejant.
Ara, en vista que al Comité seli acabenels diners,vol quetotsels treballadors dipositen
a la Caixa comunaelsllurs guanysi donar-los a tots deu durs setmanals.
El poble està indignat per ço que passa aquí, puix que el Comité està donant jornal a

340 hòmens queté empleatsa la Vallesa de Mandor,dels quals no són del poble més que
cent.
Damunt de ço, han vingutels refugiats,a tots els quals els dóna a menjar ijornal, i estan
deixant al poble completament escorregut, i han començat a protestar i murmurar per a
quètiren els forasters, que se'n vagenals llurs pobles, i els refugiatsútils, que se'n vagenal
front.

Allí tenenels forasters de milicians, donant-los preferència en l'alimentació, resultant
que'ls del poble tenen quevindre-se'n en València a fer cues peral sucre, mentre que-ls

forasters el tenen al poble.

—AÇÒ no pot ser —me diu indignat—,i va acabar mall
dicti
JaumePla és un antic operari, montador de la casa, que està establit a salt de mata des
de quese'n vaeixir de casa per manca detreball. És de Burjaçoti ha vingut per veure com
anem de feina.
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Ell també és u dels amargspelsforasters, car mentreellsi altres indígens van bambant
Fercant treball, els altres estan ocupats.
—Eixos xurros són la causa de moltes maldats. La majorpart els deixen en la plaça de

Castelar i no saben eixir.

Diu que han tirat l'abadia i unescasesi vana tirar l'església per donar feina als parats.La

Major part d'ells no han estat enllur vida republicans, mentreelli altres del poble, republiFans de sempre, no sónni pinten res.
—Jotsón xurrosi

(torna a dir lo de la plaça de Castelar.
—(—

Meconta algunes peripècies de parroquians nostres.
A Massalavés seli incautaren a Sentamans dela finca de Resalany, i una batedora quehi

havia aquí la llevaren dellloc i la tiraren en l'era com un objecteinservible.Se li han incautat
detot, l'han deixat net, i no contents ab açò, un dia que estava açoles a la batedora que

tenia al poble, notà que es posen a una part de la cuberta uns escopeters fent centinella
i altres a l'altra, i recelant-se la intenció intentà fogir per una porteta que donava al motor,
estant perseguit: però lograntalafí pedre's per la muntanya. No saben on és.
Els punyeters victimaris eren d'Alberic, qui seguramentno tenien prou carn ab la delllur

poble i van pels d'alentorn causanttrastorn i malvestat.

Anaren aiximateix per SalvadorVillalba i elfill, qui tambélograren fogir cap a la muntanya, advertits a temps.
Anaren peraltres, entre ells la sogra delVillalba, vellota de més de setanta anys, i el camí
d'Alberic l'exornaren dels llurs cadavres.
sis
Tomàs Verdeguer,fill de Cagarrosaris, torneret, me diu quel Pesares està viu i ben viu:
—Estava presi son germàAlegrías, qui és de la CNT, ha conseguit traure'l a condició de
que s:en vaja alfront.
—e—

He anata la barberia de Carles Munyoç. Mediu el dependent,Pere, que van a colectivi-

sar les barberies en grups de cinc o més. No hu hanfet encara perquè no han trobatlocal
apropriat.

Consisteix la collectivisació en reunir el material de varis establiments i dependències
d'una barriada en un solsaló i que tots els dependents fruixquen d'un sol sou. Els propri-

etaris desapareixen i són admitits com a dependentsels quitreballaven, sense mésdrets.
De moment, no sap mésdetalls.

fes

Visite Ricard Sanmartin, el plater. Devalla del portxe onté eltaller, ab la seua brusotai
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fent aquella cara malhumoradacaracterística que sempreel presenta com un descontent
de mal gènit.
Parlem de moltes coses del valencianisme. Està desencantat per la manca de solidaritat
entre'ls valencianistes.

Mediu que va vindrea visitar-lo un catalaniste qui venia de Barcelona i en dir-li que
(Francesc) Soriano estava pres, es va fer creus (les úniques que es poden fer hui) i va prometre que, en tornar en Barcelona,parlaria i remenejaria l'assumpte.
—Com potésserpres un nacionalista com Soriano: —va dir-se.
Desprésli han dit queeltal ha estat detingut.
Parlant de (Josep)Vila Cabanes, me diu que deulallibertat a un milicià a quifa temps li
va defendre un assumpte delque vaeixir bé i no li cobràres.
Sanmartín va recordar aquestfet en detindreVila, perquèell era el quili havia proporcionateltreball:

—Percert, que-m vaig enfadar molt quan noli va cobrarres deltreball. Yo, en saber

d'alguna faena, pense enseguida en quin valencianista la podràfer,i quan no els hi ha de
dreta, els busque del'esquerra.

El milicià, en saber-ho, començà d'indagar què hi havia en contra de Vila. No hi havia

nenguna acusació.El mòvil deguéésserel robatori, i així com se'l ocorrí portar-lo a les torres
(de Quart), hagueren pogutportar-lo al Saler o a la torre d'Espioca.
l va aconseguir quel'alliberaren.
Parlem de la cura que s'ha de tindre de lo que esparla i de qui es parla.Ells estan aturmentats pel veinat, preguntant-los si saben lo que diuen les ràdiosi procurant bestraure-los
del cos:

—Nosatros, acíficats en la botiga, eixim lo justetet i procurem mantindre poques conversacions. Sempre estem en l'ayl Esta nit passada han saquetjat una plateria prop d'ací.

Algirar, al carrer de les Sabateries dels Xiquets, me conten que fa quinze dies, del'últim

pis de l'escaleta del costat, semportaren uns milicians marei filla. I no han sabut res més
d'elles.

Foren acusadespelveinat que oien la ràdio de Sevilla i tenienla llenguallarga.

Els dic que al camí de Paterna havien aparegut marei filla, al parer assassinades,i la jove
ab les faldetes al cap.
h
—lLo mateix que aquella —diu Sanmartín a la dona.
No sé quiés ni heu pregunte.
—a—

Diuen que la Columna Fantasma que comanaUlibarriha eixit precipitadamentcap a
Madrit.

Diuen,aiximateix, que a la estació no es despatxen billets més quefins Alcàzar de Sant
Juan.
Diuen que els guardescivils d'Arrancapins demanaren a l'Ulibarri incorporar-se a la
Columna Fantasmai se'n han anat en ella.
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altes

Els diaris diuen quel'Azanya ésa Barcelona: quel'eixida de Madrit obedeix a visitar tots

els fronts,i que mentre dure aquestavisita als d'Aragófarà centre a Barcelonai que després

passarà als d'Andalucia.
Les tropes governamentals vencen a Cerro Cartagenai al sector Bargas-Olias, perdent,
però,el comandant Ristori.

No obstant aquestesvictòries, els diaris reflectixen la possibilitat i temorde la presa de
:
Madrit.

El ministre Uribes, en un mitin d'Albacete, diu que da lucha és a muerte y el que pierde

sabe qué pierde para siempre-.

——

Estant al despaig de Gonçal Julian, 8, escrivint, oixc gran soroll de gent pelcarrer. Primi
(Gómez) s'assoma capa l'avenidai jo també.$'
Gentque corre capa l'entrada del carrer de GonçalJulian. Apartant-se cap a les parets,

tancadissa de portes, un milicià ab la pistola en la mà mirant cap a endinsdel carrer...
Unes xicones qui vénen preguntenad altres que hi han baix del nostre balcó:
—jHoy caza2

4jHoy caza2y, pregunten alegrement com si es tractara d'un deport.
M'assome als balcons de Gonçal Julian i me veig varis auts que paren. Devallen milicians

de totes categoriesi GPA (Guàrdia PopularAntifeixista) ab fusellsi pistoles en mà. Les plantes

baixes tanquen,però en alguns balcons estan assomats. També aguaite el cap per a sabre
a quina casa esdirigeixen. No es veu bési és a casa nostra. Moments d'emoció.

La policia i milicians criden que tanquenportesi balcons. Tot quedaclos. Pel carrer no

hi han més que punyeters de tota mena. Per un badallet de les portes quasi closes observe
la escena cap a casa de Noguera(u dels germans) , on sembla que deuésser la cacera, Car

veig entrari eixir pistolers. Sobtadamentix un grupd'ells ab dosxicots en calva qui semblen
jóvens des del meu mirador.

Moviment d'auts que se'n van, cases que s'obren,correts que es formen a les portes

comentant: gentada als balcons com si anara a vindre la prossessó..
l'uns desgraciats qui han sevirt de peces de cacerai el qual destí poguera ésser greu.
Als meus its ressonen les paraules alegrementinconscients dela jove:
—jHoy caza2
Mig hora despréstot està normal.

Les senyores de Real, marei duesfilles, eren veines nostres quevivien al mateix pis de la

Casa del carrer de Carnicers, portes encarades, però eren ja conegudesd'antic.
331

La Casa tenia l'entrada pelcarrer de l'Erudit Gregori Maians, però la major part del'habitatge dóna a

l'actual avinguda de l'Antic Regne de València.
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Han vingut a fer-mos unavisita i estanta l'interior no s'han enterat de ço que passava
al carrer, fins ja era passat.
Què han de contarles senyores de Real2 Desditxes,llàstimes, tragèdies. Ad elles se'lshan
incautatles finquesi d'allò que no s'han incautat, no els paguen.
El marit d'una fadrina que tenien altrora ha mort de por. Tenien gran amistat ab el pare

Blanquer, de les Escoles Pies, i la gent va donar en dir que anaven a vindre a sa casa per

cercar-lo, puix queel tenien amagat,i no era cert. Els captivamentselferen posar malalt
sense malaltia i en pocs dies va morir,
Contenel cas de Valldecabres, vellot de més de huitanta anys, segurament.Estava pres

ab un nebot. Diuen que una de les coses més tètriquesi horribles de la presó, veritable

torment,és el soroll dels forrellats quan denit van a traure'ls peral suplici.
Ple d'alifacs per la edat, no podia resistir-ho:

—iQue me maten prontol —li dia al nebot.
Els darrers dies li dia desesperançat:

—Ya que m'han de matar, que siga en el terme de Quart.
Ell era fill de Quart, on havia sembrat beneficis sens nombrei havia emprattota la seua
influència política en favorir el poble i els poblans.

l al terme de Quart el mataren,junt al pare Santonja i un director de banci altres.
Els arreplegaren molt matí.
—On anem tan matí: —preguntà hom als dela Pepa (així diuen al camió o camions

que es dediquen ad aquest fúnebre mester).

—És quesón peixos grossos.
No convenia que es fera massa públic. Quin procedir més repugnantil

Mibei
El cas més indignant que conten és el martiri d'un oncle de Camil (David, el marit de
la major, Assumpció(Real), qui és de Manises,i aiximateix la víctima, qui era capellà de les
mongesdel conventdel Carme dela dita població.

Fon agafati reclòs a un confessonari del conventpertraure-li els dinerets que tenia en
un banc a raó de mil pessetes setmanals. Sembla que la superiora del convent no sabé dir
d'on rebienels diners pera sostindrel i va dir que era el capellà qui ho sabia.
l el turmentaveninsultant-lo. Un dia mataren a u davantd'ell. Li agafaven atacs, es caia
a terra i no nengú l'assistia, el qui passava l'empenyia ab el peui l'insultava:
—Mateu-meyal —els deia.
I per fi, quanli tragueren els diners o el feren confessar, l'assassinaren.

—l—
Joan Nicolau (Balaguer), mon cunyat, escriu una carta plena de queixes sobre mon
germà Eliseu, per la què veig que encara no se'n ha adonat, dels moments greuspels que
atravessem.

Se'n tornem a Massarrojos.
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—m—

Víctor (Buesol ha anat en varis pobles de inspecció d'edificis de grups escolars.

U dels pobles ha estat Lugent (Llutxent), on diu que no ha hagut nengunassassinatni

han tret nengú.

Diu que anaren camions devictimaris preguntantpelsfeixistes que hi havien al poble:
—Ací no:n hi ha nengú.
—Això no pot ser, algú n'hi haurà.
Els del Comité els diuen a Víctori els acompanyants, entre'ls que va una mestreta modernista, queallí hi han hòmensde dreta que no s'han ficat en res.
—Si, pero se hubieran sumadoa losfascistassi hubieran triunfado, y hay que acabar

con ellos.

—n—

Doménec (Gómez) conta una anècdota passadaa Bellreguart i relatada per un torner

de Palmera qui ha anatenel taller.

Hi havien uns que oien la ràdio de Sevilla, i com tenieninterferències pensaven que

serien d'alguna emissora clandestina.

Seguraments'anà diguenti, com les coses que passen de boca a Oides van transformantse, acaba perdir-se que al poble hi havia una emissora clandestina.

Enterat el Comité, començà deferregistresal poblei va arribar en casa del apotecari,

quitenia el laboratori a un soterrani, on cercanttrobaren el cos deldelit:

—Acíestàl —digueren triomfalment, portantel cos deldelit a Gandia, a un intelHigent,

qui, en veure, els va dir que es tractava d'un microscopi.
Si non èvero...

Dijous, vint-i-dos d'octubre de 1936
—a—

Li pregunte a mon germàsi coneix algú qui puga fer quelcom per FrancescSoriano. Hui

no es potfer res per nengú.Fins els parents més acostats d'induptable tradició esquerrana

podenfer poc pelsllurs familiars.

Mecontaelcas del Dr. Chabàs, homed'ideesliberals i tengut persocialista, a Qui li

detinguerenlesfillesi les tancaren a la Presó Model(sembla rar que tanquen dones a una
presó d'hòmens), i aquí les dedicaren a fregar pisos.
Li digueren queles traurien dins de pocsdies.
Sabedor fa poc que havien assassinat un conegut, va anaral dipòsit per comprovar-ho
i aquí es va trobar ab els cadavres deles seuesfilles.
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paberó
(Carlos) Gargallo me diu que per varis conductesli han dit (quel ahir es varen0u/€

canonaesllunyadanes.

—(—

Vaig a la Presó Model perveuresi hihavisita. A poca distància de la porta me trobe una.

persona coneguda, endolada, que-m sembla que es torca dissimuladament una llàgrima —
furtiva.És el fill de Barberà Falcó,2: u dels advocats més famososde València.
És jovei té un tic nerviós des de quel conec,el qualli fa menejarel cap contínuament.

Està sol.

—lévosté algú ací dins: —li pregunte.
—Mi padre.

—lla demés família, com es troba2
—Han asesinado a mi hermano.
—l sa germana i son cunyat2

—Estànen elfrente. Mi hermanoestava conellosi allí fueron a buscarle para asesinarle.
Procure dir-li algunes paraules de consoli li aprete la mà.
La visita continua suspesa.

alii
Me'ntorneal taller. (Rafael) Planells me diu que el parentque té refugiat a sa casa és

Francesc Moret, de Ruçafa, mestre d'obres, qui treballant tota sa vida i no tenint més distracció que elseu treball ha fet algunesfinquetesi dinerets.
L'han deixat neti se li han incautatde tot: però diu que diu:
—En que-m deixen viure m'acontente.

Dela Fonteta n'agafà ahir dèhuit la Columna de Ferre, però el Comité no-ls deixà traure,
i en vista d'això exigí que pera hui els tingueren preparades cent mil pessetes.
—Venent-los a tots els díhuit no reunixen eixos diners. Hui hi ha reunió al Comité per
a vore queesfa.
—e—

L'Emili Tormo, aprenent de torner, enrolat a la Columna CNT 13, ve a despedir-se, que
se'n va a les milícies.

da.

En vista de que noeixia la de la CNT,s'ha allistat a la del POUM que va a eixir enseguiSe'n va content, com si anara de festa.

332. Deu referir-se a José Barberà Falcó (Cocentaina, 1843-Manises, 1922). Va ser president de la Societat
Econòmica d'Amics delPaís el 1893 i degà del Col-legi d'Advocats de València en diverses ocasions.
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a
En entrar a Massarrojos me trobeel Manyoii li entreguevint-i-cinc pessetespera la caixa
del Comité del poble.
Li dic de Pesares, diguent-li que m'alegre que no l'hagen matat, i me diu quesi perell
haguera estat,ja estaria baix terra.
—Home, ya s'esmenaràl Quan vinga delfront pensarà d'atra manera.
—Els lladres i estafaors no es corregixen mai i deuen eliminar-se dela societat. Ya hu

encomanaréal front per a què no torne.

degrr

Els diaris publiquen unesnovesinstruccions sobre defensa antiaèria de València, diguent
quea les deu delanit s'apagaràl'electricitat romanent rònegamentels farols de gaspintats
de blau.Els cafés i cavaretsi espectacles es tancaran a les nou,etca.
Moncada i Godella, per no ésser menys queValència, han pintatles parets de llum
elèctrica blaves.

El governador es queixa del sentit exclusivista i egòlatra que s'ha despertat als pobles,
no deixant penetrarals llurs térmensels veins d'altre, fins donar-se elcas d'un poble, que

cita, on els cassadors impediren que agafaren caragols alllur termeels veinsdeldel llat.

Si s'han destruit els elements de convivència entre els hòmens, méss'han d'haure acabat
els llaços que unien els pobles.
En un mitin que han celebrat a Suecaindividus delIR, PS, PSO i PC, José) Sànchez Requena, delegat de Justícia, ha recriminatels assassinats que es cometen enla nocturnitat i
sense control, abandonant els cadavresper la nit. Si és just, per què van de nit2 Per què es
prenenla justícia perles llurs mansi no.ls porten a les presonslegals2 Ve a estar ço ques
ha vinguta dir. També ha censuratles incautacions i depredacions incontrolades.

Els facciosos han bombardejat Cartagenai han estat abatuts dostrimotorsllurs.
Els minaires d'Oviedo han dividit la columna que anava en socors deles tropes d'Aranda

i aquestha intentatfogir. Avancen cap a Vitòria i Guipúzcoa.

Les tropes governamentals han obtingut unagranvictòria sobreelsrebelsals fronts del

centre, ço és, de Madrit.

A Catalunya han estat detingudes totesles xiques pertanyents a les confraries de Hijas

de Maria, i multades. Haurà estat per acapararrosaris, escapularisi hòsties.

L'embaixador d'Espanya a Londres ha denunciat que a Cadiç ha desembarcatun vaixell,
carrosd'assalt, llançaflamesi altres armamentsperals facciosos,el dia 15.
Degueren haure denunciat aiximateix el de Cartagena.
ss

Joan Nicolau (Balaguerl torna a escriurereiterantles lamentacions.Jo li he escrit una

carta queli lligc a mon cunyat Pepe Senent, qui ha vingut en Massarrojos. Tots s'assusten

Car creuen que és comprometedora,i la meua dona mela fa esgarrar. En veure-la tan agitada, la desgarre.
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0.

—I—

Se'n anem de passeig cap a la muntanya, i en eixir de casa me trobe ab Alegrías, el
germà de Pesares, qui està contemplant com reformenla'trinxera que han feta l'entrada
del poble.
Està més gros.El salude i me pregunta:
—Ascolte, que és això de mon germà2
Jo li explique com va anarel seu en casa a demanarles pessetes que li calien en nom

del Comité de Massarrojos, i com mon germà,en no sabre quiera el seu, de bona feenvià
a cobrarel rebut al Comité:

—lli pareix a vosté que és prou motiu vint-i-cinc pessetes para matar un home2
—Clar que nolPeraixò, enseguida vaig enviar pel rebut quan m'enterí, i me digueren
que ja l'havien enviat a la GPA.
rà...

—Josócde la CNT, sap2 la mon germà noli passàresi algú d'este poble s'anrecorda-

Procure calmar-lo. És uninfeliç de poc discurs. Veritablementque són aquests, quan

comptenab la impunitati el recolze d'una organisació,els qui fan por.

Enla societat, fatalment, hi han individusi els hi hauran sempre que, forçosament, hau-

ran d'estar dirigitsi frenats, esquivant que puguentindre poderi lliureiniciativa política i

social.

Lluís Zalbidea ens diu que han portat a la CAMPSAtres canonsantiaeris, mexicans,
segons la marca que porten.

Ens diu que han volat sobre Cartagena deu avions facciosos bombardejantel porti

l'arsenal.

Conta queahir hi hagué a la CAMPSA una reunió de personal pera judicar un Capataç
denunciat com facciós i indesitjable.
L'acusació venia d'uns quants desenfrenats extremistes qui l'atacaven per ésser beat,

anar a missa, votarles dretesi coses semblants,tan greusi delictives, sobre tot en aquestes
circumstànciesi entre gent de males entranyes.

Especialment u dels acusadors propugnava perquè es matarentotselsfeixistesi que

tots els catòlics heu eren, com heu erentotsels de dreta.

Tot ço passava davant mateix del'acusat, pare de varisfills, rònec sustenti, com enla
majoria d'aquests casos, boníssima persona i quant menys no mereixedora de tan mal
tracte.
Sort queel personal, en general, és bona genti es veu que no té gran cosa d'extremiste,
i sort també qui hagué un paladí qui va traure la defensa diguent quenil'ésser de dreta ni
menyscatòlic implicaval'estar facciós ni enemic del règim, que la CNTera apolíticai laica,
i que si hagueren de matartots els qui eren catòlics de la CAMPSAi s'havien casat perl'Església, no hi romandria ni el deu percent.
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lassentiren la majoria deslliuran el capataç, tal volta, d'un desagradable passeget.

——
Doménec (Gómez) ensdiu que a la caiguda d'lllescas en poder dels militars s'han seguit

manifestacions a Madrit i crits contra Largo Caballero, que, immediatament, a consequèn-

cia d'açò, s'ha celebrat un Consell de Ministres on Prieto ha bufetejat Largo,i que aquest,

traguentla pistola, li ha tirat varis trets.

Queéstal la por que hi ha a Madrit, especialment des de que Queipo ha dit que es

compta ab una quinta columna queja està sobre Madrit, que entenentestracta d'una

organisació feixista madrilenya, han estat detinguts mil cinc-centsindividus.
Es

Primi Í(Gómezl ve i ens dóna la nota sensacional, car ens diu que aquesta vesprà han
registrat la nostra casa de València.
No sap explicar-se béni té prou boca per a respondrea tantes preguntes ansioses com

li fem. Ma mulleri les xiques, principalment, estan demudades.
—Nohan registrat resi No han tocat resi —diu Primi repetidament.
Sembla que de la CNT-FAI han anata registrar a casa d'Ignasi Soldevila —ca la justicia pren-

dere—, emportant-sepinturesi altres objectesreligiosos que pareix pertanyien a sa mare,

En eixir, diu que han fet obrir casa nostra. Els ha acompanyat Mari (Buesol, la germana

de Víctor (Bueso),i li han dit:

—No tenga cuidado, que esto es pura fórmula.
En entrar al meu despaig i veuretantsllibres i coses d'estudi sense nengun valor per ad

ells, diu que han dit:

—Se conoce que aquí hay un hombre detalento.
Menys mal. Ja estic graduat.

Han obert un fitxer, han mirat (què mirarien2) i han obert un armari on Primi té una

enormeclau antiga comprada a l'encantpertres aguiletes.
—iYa està aquíla llave de la catedral:

I digueren vàries facècies a costa de la clau i se'n anaren.
En arribar a casa Víctor, miraren.

—Esta es la casa de un burgués.
No sabia distingir entre un burgési un novensà.
En assabentar-se queera arquitecte, va preguntar si treballava per son compteo estava
sindicat:
—Està sindicado —digué Mari.
—Vàmonos, pues, que aquí no tenemos nada que hacer.

Andrea,la portera, diu queli ogué dir a u, referint-se a (Ignasi) Soldevila, qui ha estat
jutge:
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—Ese me condenó a ocho afiosde presidio i me las ha El pagar.
Es tracta, doncs,d'una venjança personal.
Divendres, a vint-i- tres d'octubre de 1936
—a—

Les famílies dels presos han fet gestions aprop del Comité del poble (Massarrojos) pe:
a què-s traguen.Tots semblaven conformes, menysdos. U era el Manyo, que diuen ja és

d'acord per demanarque-s traguen, però ara diuen quehi romanel mésvert: cArre, burre
a l'esquerra.

Així li diuen perquè li parla al burret com si fóra una persona majori l'unfla a varaes. É

el germà majorde Blai, el de la Capellana, i diuen que és un home mésdur de mollera qu
un cudol de bassa.
sup

Altaller, (Carlos) Gargallo diu que ha ogut per ràdio que Gonzàlez Penya ha fogit d'As
túries ab trenta milicians7
Batistet Garcia conta que a Sollana, després que s'ha acabatla collita de l'arròs, han
agafat a 27 propietaris i els han assassinat al cementeri d'Algemesí. Entre ells hi han
molts

parroquiansnostres: els Baixauli, parei fill.

A Sueca diu quelleven les campanesper a fer municionsi ad altres pobles.

Pelló, que pot produir cinc mil i huit mil Rilos per hora,sols ha produit uns dos mil i noh r i

consentit treballar més deles huit hores.

I

Enguany ha duratla segai la batuda més que nengun any,i la sort és que no ha fet mi I

Orage, car haguera hagut una catàstrofe a les riberes.

i, pel matí, diu que n'hi havien tres pel camí dels Trànsits.

Mon germà Paco mediu queli han contat que a Albal anaren malfatans a saquejari
emportar-se gent, el poble reaccionà,va cridar auxili i arribà (la) GPA. Diuen que.n matarer
tres a trets, n'han penjat u i n'ha fogit altre.
I
——

En passarperl'església de Sent Llorens, la veig entre oberta perla part de ravelles. Sent

cops de trencadissa, i a : porta, un carret de mà carrega fustes sorgit
d'art religiós a les aa En què convertiran aquesta església2

333 Ramón Gonzàlez Pena (Las Regueras, Astúries 1888-Mèxic, 1952). President de la UGT, va ser ministrei
de Justícia en el Govern de Juan Negrín.

OO et, el
sas
Vaig en l'Arxiu Municipal pervisitar els amics. (Francesc) Almela es lamenta del moment

actual de destrucció dela cultura. Jo hu alleve, principalment al forasterisme:
—Nohu crega. Tambéels valencians. Eixosllauraorets que ham cantattantes voltes. Jo
creia que la causa podia ser la necessitat, però m'he convençut quenoés deveres. U me
dia que en Alzira, en Carcaixenti en tantesaltres parts no hi havia necessitat i, en Canvi, és
aon han fet mésel bèstia. En eixos poblets de la muntanya que pateixen pobrea i misèria
no ha passatres.
Hom es sent corprés per desenganys davant de tanta anomalia, de tant de tòpic enderrocat:
—Jo ha seguttota ma vida de sentitliberal, d'aspiracionspolíticament democràtiques,
i estic assistint al fracàs de la democràcia.El nostre poble, està vist que no es potregir democràticament.

Diu que dónaoix visitar els pobles.Ell els havisitat en la comissió peral salvament de
monuments,i éstalla inconsciènciai el sentit amoral, que hi ha poble on s'ufanen dels crims

comesosi presenten els botxins, qui s'ufanen dela llur macabra missió i s'alaben d'haure'n
mort a 30 o 40, i més.
—e—

Miquel Duran me pregunta si sé quelcom de (Francesc) Soriano:
—Segueix a la Presó Model.
El cas és quel Soriano era ponentals JocsFlorals d'unstreballs i potser se'ls emportà a
Sa Casa.

—Déu sap on i com estarà aixòl Quan jo vaig estar a sa casa, hi havia una muntonada

de paperam revolt.

Es compren quel Duran havia presentat algun treball al concursi volguera quejo m'in-

teressara.

M'inspira que podríem dirigir-nos a José Bergamín, director d'El Mono Azul: a Manuel

Irujo, ministre sense cartera, nacionaliste vasci catòlic, i encara a Àngel Ossorio i Gallardo,
embaixador a Brusseles.
De totsells, al rònec que podria intentar-se, crec queésa l'Irujo.

dela
Dine al Bar Balanzà, xamfrà Pi Margall-Castelar-Ribera.
Hi han prou més milicians que particulars.
Entra una colla de jóvens soldats que semblen incorporats d'un poble, atropelladament,
i cantant unalletra que no entenc ab música dela película El rey vagabundo.
ay

Els diaris manifesten grans esperances en Rússia, disposada a enviar queviures i armament. De França,però, no esdiu res.
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Fa sospitar que si Rússia envia, és pels 500 milions dipositats aquí, que dia O Seculo. d
Diuen quees continualluitant aventajosamenta tots els fronts.
a
ele

ie
Tn)

Ma muller ha vingut aquesta vesprà en València per a què. Dr. Poyatosli done una

injecció intravenosa contralairresistible pruija que sent a causa de la defectuosa alimen

perla carestia, segons sembla.

Jo vaig en un momental molí de l'Esperança a consultar ab la mare de (Francesc)

si convé escriure-li a l'Irujo.
LE
No estroba. Mereb la parenta molinera, Trinidad, qui me diu tindre la sospita quea

Paco Soriano l'han matatja, per certes cares i gests que la qui li porta el dinar ha notatel

els qui'l rebien.

La mare de Soriano ha anat a parlar ab Gaos, l'advocatdelTribunal Popular, mullerat

ab unafilla d'una amiga seua,el qui li va dir que no tinguera sotsobre, car ara no mataver

nengú sense passar-lo pel Tribunal: que, en arribar aquí, ell el defendria, que no es
fer res per traure'l sense jutjar.
Em sembla una excusa pera no ferres.
mef—

Li pregunte a Andrea,la portera, sobreel registre d'ahir i me diu que eren dela FAI.
—Però, no venia ningú de la GPA2
—No, senyor. Traían una autorización para registrar.

l

—jPero V. no sabe que no se debe dejarregistrar sin autorización del gobernadoripor I

individuos de la GPA2

—Si, pero cualquiera se oponea esosindividuos.
Diu que portavenalpit una calavera ab duestíbiesi elrètol eNo tocar. Peligro de mu-

erte.x

Diu que portaven una denúncia contra (Ignasi) Soldevilai u d'ells, el qui manava,dia que
l'havia condemnat a uns anysde presidi.
Registraren a casal'Ignasi i en passarperl'entressol, preguntaren quiviviai li respongueren queu quitenia untaller de ferre i un arquitecte,i ja se'n eixien quanli digueren que.
traguerales claus. Pujaren a avisar en casa Anita i va devallar Mari.
Aquesta contalo referit i que es portaren molt amablement ab ella.
A casa l'ignaci, on pujaren primer, estava rònegamentla fadrinetai, ab mals modals i ame-

naces,li preguntarenperl'ama. U, que semblava més bona persona, li dia a la xiqueta:
—Nollores, que no te haràn nada.

La donad'Ignasi estavaalcinei la feren vindre. Es possà indignadai altívola. U d'ellsli
posà una pistola a la panja, ella no s'esfereí, però.
—Eso lo hace V. con las mujeres.Si estuviera aquí mi marido, no lo haría.
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—Aunqueestuviese su marido. iNi que fuese Azanyal Su marido me condenó a ocho

anyos de presidio.

—Cuando mi marido le condenó,sus motivostendría. La República lo hizo juez i seguramente que nosotros somos mésrepublicanos que usté.

Durantelregistre s'alçaven cosesi pareix queja tenien dins d'un sac les coses quetro-

baven de valor, però el home bo, anava fent-los-heu deixar.

—jEh, que aquí solo hemosvenido a registrari —els deia.
Dins d'una tauleta de nit, diu que trobaren un rosari.

Ma muller me diu que moltesnits s'oia a l'Ignasiresar el rosari en veualta, no fa molt.
Aquests dlaicso del FP són un misteri. Mestall de rutina, superstició i snobisme.

La dona d'Ignaci, en protestardelregistre, els ha dit que no tenien dreta registrar:

—Vendremostantas veces como nosdéla gana.
Aquesta amenaça ha posata la gentdel'escala un pocintranquil-la, però Andrea ens ha
dit que, en anar-se'n, digueren,referint-se a les nostres habitacions:
—Sivienen otros, diga que estàn registradas, i muy bien registradas.

Mésval que no tornen.
Vicent Bueso i Marina, sa germana, vénena fer-nos una estona de companyia i Vicent

conta algunes anècdotes.

El Dr. Lopez-Trigo va fer una operació a u del Comité de Moncà,tipus dels més destacats

en ferl'ase.

Es tractava d'unaferida de balai pareixia quela tenia ja infectada.

Després defer-li l'operació li va dir que quedara hospitalisat a València, car tenia un poc

de calentura,i aquell no va voler romandre-hi. Li digué que tornara o avisara si es sentia
molest, i quan va avisar ja no hi havia remei.

Els de Moncàli feren un soterrar memorable, com solenfera totsels llurs hèroesels

proletaris, i han donat en dir que López-Trigo l'ha mort.
l'aquest,en vista d'açò i de les venjancesd'aquesta gentcriminalmentinculta, diu que no

torna a fer una operació com el Comité Eixecutiu no nomene una comissió de control composta d'individus detot el FP com i quani de quina manera té quefer les operacions.
Altre anècdota conta delDr. Jordi Comin," especialiste de xiquets.
Es presentaa la clínica u del Comité de Moncà portant un malaltet:

—Acíli porte este xiquet p-a què melcure. I veja lo que fal —li diu en un to inconvenient
i gairebé amenaçador.
El Comín, carregat defàstic i enuig com molts metges,li pregunta:
334 Jorge Comín Vilar (València, 1890-1956). Metge, va ocuparla càtedra de Pediatria en la Facultat de
Medicina de la Universitat de València.
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—Portespistola2
—No.

—Pues me cague'ntu, i ara notcure el xiqueti te l'amportes: i porta si vols la pistolar ,

matar-me i acabem d'una, perquèestic ja fart.

Envista del'actitut, el del Comité, sentint-se pare abans queres, acabà per

Se.

ade
Se'n tornem en Massarrojos.

Lluís (Zalbidea) ens diu que estan tallades les comunicacions ab Madrit car Vvagons-bótes
pera tràfec de gasolina, no:n poden enviar,i estan situant dipòsits a Conca.
Dissabte, a vint-i-quatre d'octubre de 1936
ij

LE

Altaller note una gran eufòria entre'l personal esquerrà. Tots esperen que Rússia els

traga les castanyes del sa

la guitza i sendugueren a dos germans, u d'ells capellà.Elllaurador, el deixaren tancatdli

Comité,i l'eclesiàstic, suposen que estaràa l'altre món.

Quan entraren a veureel pres, veren que s'havia degollat ab una navaixeta. Enca Es

respirava.

El Comité no sab qui sónels dela colla i és fent investigacions.

/

L

abr
Carrascosa, August, quiviatja pels pobles, diu que no hi ha nengú que tinga diners: ni.

elsparticulars, ni els comités. La moneda s'exhaurix i els bancs diuen que no hihan ingres:

SOS.

Quèes fan, dlels diners2 On estan2
—(—

En tornar a Massarrojosi passar per Burjaçot, note que al campanar hi ha personal des:

muntant les campanes.

Abansd'anaral tren m'he dedicat a cobrar uneslletres: una de 200 pessetes, d'un tal

Banyó,forner del carrer de la Mar, no m'ha estat pagada:l'altra, de 30, d'una fornera,Irene
Bonet, de la Vallada del Pont de la Mar, l'he cobrada.

—d—
Elsdiaris publiquen un manifest del FP ordenant quetotesles organisacions quel formen

movilisen totsels llurs afiliats de 20 a 35 anys.
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BeVD

Sembla acabada l'ofensiva de les milícies governamentalsi que els facciosos ataquen

de ferm.

Rússia, diuen quees retira del Comité de No Intervenció, i que si es retira, enviarà a

Espanya 5.000 ametralladores, 300 canonsi cent avions.
Ab aquestsalicients, segurament que la guerra la guanyaran... els russos.
—Oe—

Moncosí Baldomer(Vendrell) i mon cunyat J. J. Senentarriben a hora de passeig.

Aquest diu que una comissió de mestres que havia anat a Madrit va ésser detinguda

en arribar a Alcàcer de SentJoan sense poderpassar,car els canons enemics dominaven
la via.

A Canyiçares li han dit quesi a València hi ha abundància de sucre aquests dies —abundància relativa—, és perquè el que li tocava a Madrit no ha pogutpassar i han hagut de
tornar-lo.
Diuen quela ràdio facciosa ha dit que, de moment, han estat paralisades les operacions contra Bilbao i han concentrat les forces a Astúries, i que, una volta netejada aquesta,
cauran fàcilment Santander i Bilbau, i que no és mal que aquestes ciutats toquen un poc
de comunisme, que ha començat de fer les seues.

Radio Burgos, pareix ésser, ha dit quesi Rússia se'n ix del Comité de No Intervenció i
envia material de guerra a Espanya, serà bombardejattotvaixell que es trobe ad aigues
espanyoles.

——
Lluís (Zalbideal ens diu que hi ha un vaixell petroleraveriat, que Oviedo està completa-

ment descongestionat, i queels nacionalistes es dirigeixen a Gijón.

Doménec diu que han pres Móstoles, prop de Madrit.
Lluís i mon cunyat Pepedisputen a veure qui té més documentsacreditatius sindicalsi
del FP. i resulta que estan empatats a set cadascú.
Jon tinc u, gràcies.

Dimenge, a vint-i-cinc d'octubre de 1936
—a—

Baldomer(Vendrelll s'ha quedat aquesta nit a Massarrojos pelplaer d'ourela ràdio. Al
cap de tota la setmana són unainjecció d'optimisme, una esperança pera seguir aquest

carnaval que tenim queviure, on la majorpart dela gentva disfressada.
Baldomer és un home degran voluntat, treballador, d'una gran bonhomia i optimisme,
però té motiuspera tot lo contrari. Aquesta setmana mateix ha canviat el Comité de Bo-

cairenti ha anat per veuresi li feen un salvoconducte.
—Nohi ha cap inconvenientsi vosté firmaací que era president del Casino Valencianiste
i que vosté sabia queallí estaventotsels feixistes.
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Clar que ha preferit quedar-se sense el certificat que volia.

Entre les galanteries queli hantirat,li ha dit u:
—Sivosté devia estar podrint terra fa tempsi
Haestat escoltant les ràdios de mig món,i si se hu ha deixat a les tres del matíés com

ja no funcionava nenguna.
Lo més important que ha ogutés que hanestat presospels nacionalistes Borox, Esquivias
i Sesenya,i quela via delferrocarril de València, Andalucia i Conca està baix delfoc delsllurs
canons, que sobre Madrit han volat, primer, deu trimotorsi quaranta cassadors, i després,
170 avions en formació de guerra, que rònegamentha estat una demostració militartirant
proclamesi que d'algunsterrats aplaudien i agitaven mocadors. Els avions governamentals
ni els antiaeris no s'han mostrat.
Oviedo està descongestionati els nacionalistes són senyorsde totes les comunicaci:

ons.
Al Comité de No intervenció, Lord PlymouthéSrecrimina a Rússia la seua actuació siny-

osa i Alemània acusa a la mateixa demostrant-li quantsvaixells ha enviat a Espanyai quini

quanti de quin calibre és l'armament que ha enviat.

L

Portugal, a consequència d'unes manifestacions de la plebe quees feren a Tarragona
contra un vaixell de guerra portugués, quevaferel favor de portar uns immigrats espanyols
—entre ells el coronel Puigdengolas— va fer unes reclamacions al Govern de Madrit, i.
aquests'ha fet solidari del poble tarragoní, i sequela d'això ha estat que el Govern portugués

trencara ab el de Madrit, reconeguent el de Burgos.

El
Baldomer (Vendrell) conta el cas del jutge d'Albaida. Esperava tindre plaça per a mulle-

rar-se abla filla d'un fabricantd'Alcoi, i en anar ad Albaida es va casar. Fea quinze dies de
les noces.El niu era d'amor, tan acaronador..

Les turbesli saquejaren la casa, li hu trencarentot, els deixaren senseres.
Per què7 És possible que les turbes no ho sàpien.Era jutge i prou.

El pare d'ella, fabricant també, l'han deixat nuet.
—Per què, per a conte de destruir-ho, no hu distribuiran entre els pobres: —es pregunta
Baldomer.
Ahl, és que la destrucció ésodi, i la distribució, caritat i amor. la la plebe no li han ensenyat més que odi.

També diu Baldomer que als pobles que havien enlairat la senyera,l'estan arrianti sustituint-la per la comunista: roja ablafalsi el martell.
Autonomistes que sónels del PCI
335 Lord Piymouth, Sotssecretari del Foreign Office. Va presidir a Londres el Comité de No-lntervenció
durantel període dela guerra.
336 Estracta d'ldefonso Puigdengolas Ponce de León(Figueres, 1876-Sesefia, 1936). Comandant militar
de Badajoz, es va mantenir fidel a la República,i el 14 d'agost de 1936 fugí a Portugal amb altres militars, des
d'ones traslladaren a Tarragona el13 d'octubre.
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—(—

Mon cunyat Pepe diu que l'Azanya va ésser a València fa uns dies i que a un poblet
pròxim a la capital va tindre una reunió ab comissionscatalanesi valencianestractant d'un
nou govern, on entrarien a formar part 5 de la CNTi cinc de la UGT.

quis
Hui estem convocats pera celebrar sessió al Centre de Cultura Valencianai perçò vaig
en València.
Sóc elprimeren arribar, després segueix (Francesc) AlmelaVivesi (Vicent) Marco Miranda:

el darrer, (Rafaell Gayano Lluch, qui es desfà a força d'excuses.
Marco Miranda ensparla de l'Estatut. No ha encontratelsuficient ressò. No és el momentoportú. Ha treballat perl'Estatut. Castelló estava conforme, Alacant estava més remís:

somnia ab Múrcia.

La CNT s'oposà en unprincipi: després, en explicar-li bé l'assumpte, va dir (quel li semblava bé:al fi, volia que es fera enseguida. Per contra, elPartit Socialiste, que en un principi
estava conforme, diu ara que no és el moment oportú.
Es parla d'un Consell d'Economia Valenciana sense pensar queaixò és irrealisable sense
l'autonomia, acaba diguent el Marco.
Tractem poques coses:llegir l'acta, publicar un nombre d'Anals, acusar rebut d'uns pocs

llibres, ajornareltractar del'obertura delcurspera la sessió pròxima, celebrar una sessió
ordinària cada mes...
En acabar,li parle de (Francesc) Soriano:

—Soriano: M'han parlat. L'Aiguadé 7l'ha recomanat en nom de Ventura Gassols.
Com li diuen2
—Francesc Soriano Bueso.És nacionaliste valencià...
Li anote el nom completi me prometinteressar-se.En el seu aut me porta a casa Burriel
a compraruns pastissets
Molt afectuós. És la primera volta que parle ab ell. M'era molt antipàtic i ara no m'heu

és tant.

Sobre tot, si aconsegueixalliberar Soriano.
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Jaume Aiguadéi Miró (Reus, 1882-Mèxic, 1943). Polític, metgei periodista. Membre d'Esquerra

Republicana de Catalunya,alcalde de Barcelona (1931-1933) i diputata Corts. Va ser ministre amb els governs
de Largo Caballero i de Juan Negrín.
338. Bonaventura Gassoli Rovira, més conegut com a Ventura Gassol(la Selva del Camp, 1893-Tarragona,

1980). Poeta i polític. Membre d'Esquerra Republicana de Catalunya, diputata Cortsi conseller de Cultura de la
Generalitat. Treballà persalvardiverses persones perseguides la reraguarda i peraixò es guanyà l'enemistat
dels anarquistes, cosa quel'obligà a exiliar-se a França l'octubre de 1936.
339 La prestigiosa pastisseria d'Eugeni Burriel estava situada a la plaça de la Reina de la ciutat de

València.
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El Manyo me preguntasi tindria una batedora de forment.
Diu queallà, al puerto de Escandón,hi han moltes muntonades de garbes de forment

llançant-se a pedre i que ha estat encarregat de veure com esbateni s'aprofita elfor.
ment.
Li dic que passe peltaller.

ef
Estant de casera d'enfilat han ogutels xics sis o set canonadesllunyadanes. Ens dien Si
serien a Paterna, altres, que a la mar.
—b—

Els diaris publiquen manifests dels partits i sindicats movilisants tots elsllurs adeptes

dels 20 als 35 anys, segons l'acord del FP.

Diuen que-s minaires han aconseguit cercar Oviedo de nou.Les tropes governamentals

ataquen i reconquesten Castro delRío i Espejo. També al centre (Madrit) es refusenels atacs
dels rebels,

Notifiquen dos bombardejos dels facciosos sobre Cartagena, peròels leals els han

derribat vàrios avions.

Rússia enviarà material de guerra. Portugalreconeix el govern de Burgos.
Ens asabentem que el Govern anglés ha enviat una notaa l'espanyol sobre els presos
per causes dela guerra, per la nota de resposta del ministre d'Estat, Julio) Alvarez del Vayo.

U sent vergonya d'estar governat per aquesta mena de gentque creu quedirigir-se a un

govern estrangerés igual que a les masses en un mitin. I això sembla la contestació: una

elucubració de mitin, una de les raons que adueix ve a dir que els presos estan millor a la
presó pera deslliurar-los de la justa indignació popular.

Segurament no ha caigut que d'aquesta manera ve a donarla raó als qui diuen que

el Govern no governa ni és senyorde l'ordre públic ni capaç per a assegurarla vida dels
espanyols, encara que siguen presos.
EE

(Gonzalo) Queipo no és un home suficient seriós, diu moltes xaronades: però, de vegades,
algunes tenen gràcia. Diuen que ha dit, més o menys, comentant els partes del Govern de
Madrit: eDicen que estàn a las puertas de Oviedo, a las de Huesca,a las de Teruel, a las de

Córdoba... jDónde estànlasllaves matarile,rile, rile2 ,Dónde estànlasllaves...29
Dilluns, a 26 d'octubre de 1936
—d—

Hui ésel primer dia que Primi, el meu fill, va a eixercir el ministeri pedagògic com a
mestre de Massarrojos i em crec en el deure defer-li algunes advertències:
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—Fes-te simpàtic als xiquets —li dic entre altres coses—,Si vols ensenyar-los profitosa-

mentique deprenguen, quesi no logresfer-te el simpàtic, per molt que sàpiesi treballes,
no lograràs cumplir la teua missió.
Not limites a ensenyar. Educa i educa més que ensenyes.Els problemesactuals de convivència humana estan agravats per una manca de educació.Diríem que els hòmens estan
empenyats en destruir la educació familiar, i sense educació no hi ha convivència humana,
i sense convivència és impossible la solidaritat.

Per a ensenyarbastaria sabre, per a educar, cal amar. Es pot ensenyar fins a odiar, però

no és pot educar sense amor.

enlies
Per a veure quèespotfer i cobrar d'una lletra de canvi tornada per un parroquià de

Polinyà, solventi bona persona,i de pas anar en Suecaperveurela família, ixc de València
en l'aut i Pere (Lizondo).
És la primera volta que viatge en l'aut des dels sossoits, ni que desviela trajectòria
Massarrojos-València, València-Massarrojos.
Eixim, serien les huit i mitja del matí, en direcció a Algemesí,Albalati Polinyà perSilla

i Almuçafes. De troç a tros, trinxeres detipusvariat, especialment a l'entradai eixida dels

pobles. Trinxeres de sacs, de tonells, de troncs d'obra, enclòs. En algunes delles no-ns fan

cas en passar: en altres, les més, ens alcen els punysi corresponem: esalutlo, en pocs ens

demanen la documentació,i sols en u ens la examinen.
El puny enaltl El dogma pareix que marca queesfaça en la mà esquerra. Es posa el braç
quasi horisontalmenti l'avantbraç gairebévertical i la mà es clou en puny. La major part de
la gent punyetera empra la dreta per ad aquest menester.

Els primers dies dela revoluciótot eren punysenalt, després anà passantla pallola i ja

molta gent apenesfa cas, però en molts casosés obligati, àdhuc, exposat no correspondre.
És un signe d'odi, d'amenaça, que es presta a accionar-lo,i així fan algunsen el de l'amistança
O a espales dels punyeters als qui saluden.
Després haurem de canviarla salutació perlafeixista i parar la mà com qui provasi plou.
Almenys, aquestés un record del passati signe de cordialitati respecte.
Entot eltrajecte, ni en anar ni en vindre, no hem trobat morts pel camí,és unasort.Fins
ara no n'he vist nengú:vàries voltes he estat temptatd'anar al dipòsit, però la curiositat no
ha estat prouforta per véncerla natural repugnància a considerar espectàcul la desgràcia
aliena, ni la necessitat de reconéixer ad algú m'ha empentat.
Pedro,el xofer, me diu queels primers dies quevaeixir fea por. Hi havien moltes més
trinxeresi a totes hi havia que parar i mostrar la documentació al qui, pistola en mà, s'acos-

tava mentre altres apuntaven en escopetes,caravineso fusells, sempre ab la temor que
se'ls escapara eltir o se'ls entoixara sospitós.

Els camins exornats de cadàvers, especialment ad algunsindrets com Espioca,vall de

Càrcer, Venta de Carbonell i altres, causaven espanti angoixa, un malestar desagradable,
unes ganes de tornar-se'n, de fogir...
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Y
No entrem per Algemesí, desviem cap ad Albalat pel camí dela paret de Pardinesj.
vegem com elsllauradors algemesinencs estan mesurantels camps ab cordells per afer
el repartiment, al paréixer.
À
A Polinyà no és Daniel Talens, per qui preguntem.És al camp:vindrà a les dotze. La dona
mediu, entre trista i resignada, que els han deixat sense res. Quede en tornar. No visite
nengú més.És mala hora perquè no estaran algunsi, encara,visites de compliment no Són.
en aquest temps de conveniència.
"h

Ens dirigim devers Sueca en casa moncosí Pedro, Vendrell, el forner, carrer de Sent.

Miquel, 2 (hui no sé com es dirà). Se'n ha anat a l'horta per veure els campets. Tots estan,

bons.

Ú

Passe a veure la família del meu cosí, que fon, Pedro JuanSerrano,i com veig la portella
—porta falsa que dónaal corral— oberta, entre i me la trobe en moviment cap en fora. Ma
cosina Dolors —cegai sorda— plorai diu disbarats, Isabelestorca lesllàgrimes,silent. Ha mort
el llur germà José Maria,el militar, reclòs al sanatori. Dol més, encara, que pertan pocs dies
de vida se'l recloga: però, qui sabia2 Era un perill a casa, en aquestes circumstàncies.
Se'n anem al cementeri, allà a la raconada,entre el camí de Llauríi l'acut de Cullera, molt.
propetdelriu. Aquí l'han de dur des d'Alaquàç, ara a les onze.
Som la família, uns quants, huit o deu, sols d'hòmenstres, dos nebotsdeldifunt i meus i

jo. Poc abans d'aquests esdeveniments va morir moncosí Pere Joan, germàdel'ara difunt,

El soterrar fon una cosa poquesvoltesvista a Sueca, de dol i de gentada. Certament que
noésigual: però altra cosa haguera estat en altra època.

Al cementeri esperem la vinguda del cadàver. Deambulant pels andels de les casetes,

els xics i jo, mentre les dones s'asseueni ploren,i es planyen,i relaten circumstàncies de
l'enfermetati dels aconteixements.

Els meus nebots me conten desditxes de la Sueca d'aquests moments, mentre mirem i
llegim làpidesi desfila la Sueca passada aquíjacent.Els Beltran, els Carrasquer, els Benedito,

els Pla, els Morell... Ací està mon oncle Marià, germà de ma marei avi dels xics, pare del
defunt, més enllà, més parents i benvolents: mon oncle Pepe Serrano, músic,i la tia Clara,sa
muller, mon cosíEliseu, el capellà,la qui fon muller del defunt, quil'espera, alafí de regresar

eternament juntets... Qui diria a nengú d'aquests quela llur aimada Sueca,tan laboriosa,
tan pacífica, tan acollidora, tan caritativa, tan rica, hauria d'esdevindre convertida en camps

d'espant ab les cases endolades, les séquies de sang, les dones planyideresi els hòmens.
abres sense sombra o desnonats2

Com esfa tard pera tornar en Polinyà,i abans d'anar-me'n volgueravisitarla resta dela
família que puga més,tinc que despedir-me.
Els meus avis són al cementeri vell de Sueca, ja desaparegut: ma mare,a la fossa comú

del de València, així com ma primera mulleri sa filla: al de Serra, mon pare, en caseta,i el

darrerfill, al de Massarrojos... tots esbarfits.

Pepe Rosselló, mullerat ab ma cosina Andrea, me confirmala tragèdia dels germans
Riberai la mala sombra delxic de Carrasquer. No han deixat més quedoscapellans vellets

i malalts, els demés han estattots assassinats.
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Es calcula en unsvint-i-cinc els morts pels de Sueca. No són massa si és compara ab
poblacions com Alzira i Carcaixent. La primera, especialment, deixarà un desagradable
record en les gents.

Els primers dies solien traure'ls de casa perla nit i portar-los a la presó,i a la matinà, o

Quan els semblava, anaven,els trien i els victimaven, sense nengun control. Sembla queels

qui heu feien això eren individus de la Casa del Pueblo i que el Comité, especialmentels

d'IR i PSOIEJ, soposaven arribant a posar-se a la porta dela presó per impedir-ho, però els
victimaris adoptarenel costum de traure'ls de casa i directament portar-los a matar com si es
tractara de moltons o xònecs que es dugueren al matadorperal servei de carn al poble.

Un dia, diu que anaren els de la Casa del Pueblo a la de la Vila o Ajuntament, on era el
Comité, ab unallista de setanta huit o huitanta persones delpoble,i el Comité, en examinar el contingut,els va dir als manifestants que la seda no era completa, que tornaren al
sendemà, que ells la completarien.
l així heu feren contraposanta la llista dels de la Casa del Pueblo unaaltrallista ab els

principals individus de la dita casa. Armaren uns cinc-cents hòmensi, en presentar-se els
manifestants, els oposaren la novallista.

—Això no ésl —protestarenels victimaris

Però tingueren que retirar-se. l en eixa lluita de dos poders estan. Pareix que el Comité
ha desarmat ad alguns de la Casa del Pueblo. Va enviarels presos a València per a més
seguretati ad alguns dels amenaçats que no estaven presosels ha donat salvoconductes
per a què se'n vageni no s'acosten fins que no passe tot açò.

I sembla que s'ha aquetat un poc.
Mediu que s'han sofrit moltes equivocacionsi ha hagut gent que han mort peraltre.

Així, cercaven un xic qui son pare era coix i mataren un altre qui tambétenia el pare coixi

el mateix nom i cognom.

La situació econòmica diu que s'agrava de dia en dia. Al Comitéseli acabenels diners,
als particulars que:n tenien, tambésels parats, que abans cobravenset pessetes, ara en reben
sis i es va a restringir que no tinguen dretal treball més que-s parats Caps de família.
—Estem cabrejats i ja no podem resistir tants repartos.
Repartos o repartiments són el que fan els sindicats dellauradors, a tant per fanecà,

segonsla cantitat que volen obtindre.

—l què s'han fet dels diners2 —li pregunte.
—Els tenenels que nolls tenien abans. Figura't una família on hi hagentresjornalers, cas

frequent a Sueca. Durantla sega entraven en eixa casa nou durosdiaris, després vent-i-una

pesseta. És gent que nofa gasto.

Mon oncle Emili (Gómez) no es troba a casa. Tambése'n ha anat als camps en companyia

del fill. Fa molt bon dia.

Mon oncle fon alcalde de Sueca durantla dictadura primorriverista, i han passat mo-

ments —i especialment nits- molt amargues esperant d'un momentad altre que anaren

per ell. Precisament aquest carrer on viu (el de Sent Josep, hui crec que (del Pau Iglesias)
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ha estat molt castigat perregistre de casesi detinguts. Matia, sa muller, Argimira, està més
allà que ací. No sé si podrà resistir.
——

Seguim cap a Polinyà de retorn. No podenvisitar més família.

Daniel Talens va morir. És un fill ab qui parle. Tornarenla lletra ab dolor de cor:
—Si mon pare vixquera,tindria molta pena.
El Comité del poble se'ls ha incautat detot: terres, cases,collites... ahir es va incautar dE:
tot el terme i obliga a tots que vagen a la bossa de treball i a treballar a jornal.

—Huiencara esticlliure, però demàja tinc que anar a da bolsa del trebacoo,
M'hadit que a Polinyà no ha estat assassinat més que u.

fia
En tornar-nos-encap a València, observe que la creu cuberta quehi havia junt al bar-

ranquetestà completament derrocada, cubertai tot. És que l'han destroçada durantel
nostre viatge2 Pedro me diu queja hi era, derruida. Anava distret, sens dubte, i perçò no
me'n he adonat.
Barbresi Salvatgesi Assassinsi
Pel camí apenes hi ha moviment, ni a l'anadani a la vinguda. Pedro me diu que ara
n'hi ha molt, que quan fa porés al retorn de nit, quan no es troben més queels auts dels
victimaris a la cacera de l'home.
—e—

Unadeles coses que Pepico Rosselló m'ha contatés el cas de Fortaleny, poble menut,
riberenc, al costat dret del Júquer. Tranquil, de veinattreballadori honrat, és una gran família
llauradora.
Hi ha un secretari, fill del poble, em pareix, home de mésllums que els demés, que ha
complit fidelment entotesles situacionspolítiques com a bon conselleri qui ha continuat
de secretari en aquestesdifícils circumstàncies.
Però alguna mala ànima el va denunciar a la ColumnadeFerrei allà varen anar en uns

auts uns quants individus pel secretarii lo que es puguera robar de pas.

Sentir-se entrarl'aut al poble, que no està a pas de carretera,i rodejar-lo les dones del
poble, tot fon u.
Es veu que aquests redemptors de la humanitatproletària registraren algunes casesi

semportaren com record tot lo que hitrobaren de valor, com acostumen. Les donesi

xiquets s'esbargiren per hortesi marjals cridants als hòmens, qui estaven enfora, acodint
ab corbellesi aixades,i fent traure a la dita columna quant havien robati tornar-se'n ab la
Cua feta sens aconseguir el que volien.
pedl

Ma muller, assustada, me diu que Rosalea, sa germana,li ha contat que Alegrías ha dit a
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Rafel, son gendre, quela culpa d'anar-hi son germà Pesaresal front, la té mon germà Paco,

i que, en tornar, pensa venjar-se.

ser

El general Queipo hadit perla ràdio que no volaren sobre Madrit tan gran nombre
d'avions com es va dir i que el general Franco anava a punir la Radio Burgos per donar
aquesta notícia errada.

Ha dit també que els militars estan sobre Pinto i Getafe i que han tallat o dominat el
camí de València a Madrit per Tarancón.

Dimarts, a 27 d'octubre de 1936
—a—

En anarcap la estació me trobe el Manyoi li parle de l'amenaça de Pesares:
—Eixe no mata ningúl A mi també ha dit que me vol matar, no faça cas,

Me diu que parlà ab mon germà apropde la batedorai que hi ha que demanar permís

al control de la metalúrgia.

És a dir, que per a vendre o traure una màquina hi ha que anar al control per a què

autorise la venda.

Era
En el tren em trobe ab un mestre d'aixa de Moncàqui és encara parent de ma muller.

Me diu que aquí estanlluitant perla implantació del comunisme llibertari, O lo quesiga,

però part del Comitéi la gentesresisteix en veure ço quees passà ad Alfara.
—Raro ésel dia que notinc en casa alguna família o atra a dinar. Ploren llàgrima viva.

Els han arruinat i es moren de fam.

Els mestres d'aixa diu que volen socialisar-se:
—Yods dic: miren qu-este ofici té moltes coses per dins que vosatros no veeu.
Les coses que no es veuen, me diu, que són el fiote —ço que es fia— hi ha gent que no
paga maii hi ha que dedicar tots els dimenges a anar pels pobles, alqueries i barraques a

cobrar, i aiximateix per a cercar feina i altres coses.

Ell està esglaiat. L'altre dia va anar pervisitar en València un amic seu, mestre d'aixa, qui

tota la seua vida ha estattreballant sens hores delimitació perfer ço que es diu un troç de

pa, i als 80 anys encara treballava quelcom i estavaal front del taller, en socialisar l'oficiseli

apoderaren detot, i no li han donat ni un jornal míser:
—Mells vaig trobar ad ell i a la dona plorant com unsxiquets completament desampa-

rats. És molt tristl Quina velleal

No cap dubte quela redempció delproletariat ha començat prou bé.
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—C—

Visite la mare de (Francesc) Soriano.Els meus consellsl'han decidit per fi a que faça.

algunes gestions per veure si podem interessar ad algú perla llibertat de son fill.
Un amic seu, qui en esdevindre els actuals aconteixements es féu de la CNT,li va aconse.
llar que fera igualalafí de salvaguardar-se, i ara fa unsdiesli va parlaral presidentdel sindicat.

alabant-li el Sorianoi diguent-li que era un fervent esquerrà, lograntinteressar-lo.

R

—Noresultarà un feixiste: —li va preguntarel president.
Li va aconsellar a sa mare que es presentés al president per a millor influenciar-lo. laixí.
ho hafet.
—Ya m'han parlat d'eixe xic i m'han dit que és d'esquerra, però tinc molt mals informes

de la família —va dir el president—tinc entés que són molt arrimatsa la iglésia.
—Ya veu vosté —mediu la mare de Soriano— quins papers tenim quefer.

l'Àngel Gaosi" diu que és a Madrit, on l'han nomenat director general de no sé Què,

i vol deixar-se el càrrec de l'Audiència perquè està asquejat d'ell: així és que s'ha acabat

l'esperança de la seua defensa de Soriano.

fe
M'han dit que dos camions de taronges que anaven a Madrit han tingut que tornar-

sen.

—e—
FraguaSocial diu que trenta vaixells russos estan preparats pera vindre a Espanya ab
armamenti queviures. S'activa el recrutament.
També diu que unvaixell de guerra portugués ha bombardejati afonat el Fernando Poo,
que onejava bandera de la Guinea espanyola.
Els diaris diuen que han desembarcatestrangers —unsdiuen que520, altres que 600- per

a guerrejar pel Govern de Madrit.

Oviedoi Osca estan en imminentperill de caiguda en poder delsleals.
Balles:
Lluís (Zalbideal, qui parla dels avanços militars ab un entusiasme incontingut, sol anar

sempre un (o un molt) davantdeles victòries.

Segonsell, els militars han pres Peguerinosi estan atacantl'Escorial, han pres aiximateix

Móstoles, Valdemoro,Pinto i Getafe i hantallat la carretera de València.
Tambéens diu que la GPA (Guàrdia Popular Antifeixista) ha mort el Chileno, bandit qui
va ésserllibertat de Sent Miguel dels Reis per a formar la Columna de Hierro. Tenia una

colla de 18 individus i havien comés molts assassinats i saquejos. Diu queseli han trobat
dos milions de pessetes.
340 Angel Gaos Gonzàlez-Pola (Oriola, 1909). Advocat, polític i periodista. Va ser redactor de la revista
Nueva Cultura.
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Eres

Cap a les onze del matí s'han ogut novament canonadescap a la banda dela mar.
Per Paterna no s'ou aratiroteig. Doménec diu que-s assassinen al picador que és darrere
del quartel de Cavalleria,al llat de l'estació del Central d'Aragó.

Pieit
Sembla que alguns pobles reaccionen contra els malvats ab més o menysfortuna.
—le—

Primi ha estat al collegi que hi havia fins ara poc al Palau de Godella, dit aiximateix de
Dotres, per a educació de senyoretes."'
Diu que han destroçat i crematla biblioteca —uns 17.000 volums-, material escolar, atles,
mapes, etca., i encara diu que continuen destruint.

Dimecres, a 28 d'octubre de 1936
—d—

Diuen queelportté les reixes closes i no es deixa passarlliurement.

La cacera nocturna de l'home sembla que ha disminuit. Tampocpareix que hi haja

activitat a Paterna.

O quant menys,no sé res.
LS

Mon germàPaco mediu quela tresoreria del Comité Eixecutiu delFront Popular ens ha

clos la borsa. Segurament queseli ha acabatel crèdit que tenia.

Açò ens posa sobreeltapetdel taller, d'una manera descarnada,el problema de la manca
detreball i de diners.Tot són lletres tornades, apenes paga nengú i els cobraments que
s'esperaven fer aquests mesos,fins les persones méssolvents i més amants de complir els
llurs compromisos, es veuen constrenyidesa tornarleslletres, car les despeses de la sega

han estat enormesi, si alguna cosa hi romania, els comités s'han incautat de toti han fet
ço d'eel duo dela africana:: non lo pago.

Però és mésgreu encarala carència de treball i perçò tenim quetreballar per a amagacenar, sense tindre res que cobrar.
Hi han unes 17.000 pessetes de cobraments prou segurs, i ab elles podem anartirant
unes setmanesa condició de reduirla jornada, de sobte, a la meitat, és a dir, que treballen
tres jornals.

Mon germà tem que Ludovico (Bueso), el delegat de la CNT, faça l'oposiciói ens ixca ab

la flauta de la collectivisació deltaller o qualsevulla altra utopia dificultativa.
341

La visita va ser realitzada amb motiu d'una actuació del Patronato de Misiones Pedagógicas.
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Un altre problema que se'ns presenta és la disparitat d'hores de jornada entre metallúrgicsi fusters.
Resulta que-ls obrers de vila han acordatla jornada de 39 hores setmanals: cinc de set
horesi el dissabte, quatre. Els fusters que-n diguem de pla —els qui fan fusteria per ales
cases, portes, finestres, etca.—, per anar acords, també han adoptatles 39 hores,i el grup de
mestres de molins —fusters també— han pres el mateix acord, sense tindre en compte que
són similars als metal-lúrgics, que són els més,i pretenen que s'implante a casa introduint
disparitat i confusió, quan els fusters són una minoria i tenim fusters que són aiximateix

metal-lúrgics els montadors.

—e—

Del molí de l'Esperança me telefonen diguent-me que han rebutvaris targetes postals de
Francesc Soriano diguent estroba bé i preguntant-me si sabia quelcom de nou.No sé res.

ed
Victor (Buesol té un amic arquitecte, condeixeble a Alcoi, àlias Pirri. El pare d'aquest

xic, coroneld'un regimentad Alcoi, Sent'jac (Santiago) Pérez Franco, volgué sublevar-se i
res li havia passatfins ara, però no fa molts dies l'empresonaren. Segurament perquè nos
semblarà suficientmentadicte.
Aquests, qui no s'han sublevat creguent que cumplien abelllur, estan en una posició
perillosa per quant els dos contendentsels tenen pertraidors.
—e—

Fragua social, en granstitulars, ve a dir: eAplastemoselfascismo, si no queremosver
naufragar hasta el último resto de civilización y cultura Hom s'espanta detant de cinisme.
Què entendran aquests percivilisació2 jUns hòmens que estan destroçanti incendiant
arxius i obres d'art, qui no veuen mésquel'or, la plata i la pedreria sots l'aspecte econòmic

i no distingeixenelllur valorartístici històric, o són tan amoralsi indignesde la civltiescia
que escarneixen, que coneguent-ho heu destroixen o manen destroiri
Verdad demana queesfortifique València.

El Govern ha acordat un decret de movilisaciò dels vint als quaranta cinc anys. Aquest
decret, com tants, no es portarà a la pràctica: ja cuitarà de no armar tothom. Açò deu ésser
més bé un arma quees dónaal FP per a què obligueals seusafiliats queli convinga.

ms
Ma muller me diu que un milicià dels qui viuen a la nostra escala,i ha vist el cadavre del

Xileno, ha dit que és el mateix que va registrar casa nostrai la de l'Ignaci (Soldevila).
Diu que féu fer un xequei en anar a cobrar-lo, pistola en mà, el detingueren.
reg

Per les vesprades solem anaral secà passejant, (Francesc) Ruvira, Víctor (Buesoli jo.
Alguna volta vénen més. Quasi sempre,la trajectòria sol estar la mateixa: pel camí del mas
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del Fondo al mas de Noguera,i per la banda de Rocafort a la pinadeta del baró de Senta
Bàrbara,al Badall, i pel costat NE de la Pariderai les Llometesal xalet de Canyiçares.
Caminant, caminant, ens comuniquem lesnotícies que cadascú potarreplegar: unes són
certes,altres alterades, exagerades quasi sempre,troles (mentides exagerades),fantasies...
comentem, discutim. En arribaral xalet, altre canvi, altre comentari.
l'així passen els dies, mossegant-mosles mansde desfici, d'impaciència, de veritable
ansietat.

Hui havem voltat pel mas del Fondoi pujat pel del Cansalaer,i en arribar a la vista dela

mar, al mésalt dela lloma, ens ha paregutveureal fonsdel'horisont tres columnes de fum

de senglesvaixells, a l'endracera del barranc de Carraixet, més o menys.
Hem estat atents durantllarga estona. La llum moria. El sol està baix de l'horisonti els
puntesni el fum no es movien dellloc. Un avió, per vora maralllarg,es dirigia cap a València,
després cap a Manises, desprésha passati l'hem perdut... Què serà2

—h—
El Mercantil diu que eneltractatentreItàlia i Alamanya reconeixenla sobirania espanyola
a Balears. També diu que els de Mallorca han avisat que afonaran tot vaixell que navegue

perles aigúesllurs sense permís, i que una nació ha venut24 submarins a Portugal, però
que seran abanderats pels rebels militars espanyols.
—l—

La meua neboda Marujín Senenti família vénen deValència per a instal-lar-se de nou
en Massarrojos.
Diuen que anit sonarenlessirenes i no estan per a bromes.

Doménec (Gómez) porta uns quantsllibres sense importància del convent de Godella,
salvats de la crema que encara continua.
de
Demà, diu que van a traureja de les torres de Quartset dels presoners de Massarrojos.
Diuen que sónels deltaller de Doménec,el Morrut, i que entre ells estaran els tres
germans.
Dijous, a 29 d'octubre de 1936
—a—

A la estació metrobeles famílies dels presos qui van en València perrebre'ls en eixir. ES
veu com l'alegria els ix per tot el cos.
Els Doménec estan de dol per la mort de son parei tenenla porta tancada, com és de

consuetud.Sols es sol obrir el postic: però sa mare diu que pera entrarelfills, les obrirà de
bat a bat. Sa mare es troba malalta a casa. No ha tingut hora bona des de quevatot ço.
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pàvdicèns
Mon germà Paco mediu (quel aquesta vesprada haurà Junta de Controlal taller pà

parlar de la situació crítica que ens ha creat la manca de feinai la negativa a continua
auxiliant-nosde la tresoreria del CE (Comité Executiu) del FP.
—(—

Cartells, cartells, per totes bandes cartells de coloraines i pintors pintant les façanes per
a què desprésles tornen a embrutar ab més cartellsi cartelletsi rètols de quitrà.

Moltesvoltes l'Ajuntament ha ordenat quelesfronteres es pinten. Algunes han pintat

altres, tal volta, els més necessitats de nedea, les han deixat brutes. Per a què netejar-les Si
s'han de tornar a embrutar2

Peròara,els pintors s'han colectivisat i mai no paren detreballar. Veuen unafaç

planten els andàmits, pinten ço que han depintari desprésli passen el conteal proprie
qui ha de pagar el compte sense fer grans carasses.

I

Sembla que alguns pintors són tan amables que arriben a preguntar de quin coloret.—
heu volen, però ajustar un preu fet2 Regatejar2 Això passà ab els ominosos temps de/ E

burgesia el capitalisme.

bi l

dl Si el proprietari no té diners, que és huilo correnti fins natural2 Això no.ls preocupa:
sempre tindrà parents o amics que'ltrauran del'angúnia...
a: di
l, Si no, ja sap que noserà el primer que ha pagatabla pell el crim de no pagar un rebu Es
o factura. Què és això de boicotejarla revolució2
El
donde,

4
I

Quantorne a Massarrojos, devallen del mateix tren les famílies dels presoners.Totesv dEi

alegres.Els Rel han eixit, però han ma
d'anaral sindicat.
inquireixen, comenten...

E,

nt

Aquelles famílies qui tenen un ésservolgut victimat, senten una profunda dolor.. cal Ló
me,la dida, no pot consolar-se. Viu precisament alllat de casa de Pepe,el Morrut, on es El

desborda la joia.

—e—

Els diaris diuen que Osca està pera caure i que Oviedo ja ha caigut,i l'eixèrcitleal avança—

cap a Lleó.

de

al

L'aviació del Govern ha bombardejat Talavera, on ha destroçat 16 avions rebels, tambél
Sevilla i l'aeròdrom de Tablada, Càceresi Granada.
ds

El Govern ordena que no es donen més partes de guerra queelsoficials.
Però els periòdics continuen fentla guerra dels bulos.
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,
Ma
j

diifes
En tornaraltaller per la vesprada,al tren que puja devallen els presos que, de pressa, com
si els perseguiren, quasi corrent, se'n entren al poble, contesten sensparar-sei les dones
ixen fins el mig del carrer per veure-se'ls.
Diu que han romàsa lestorres (de Quartl el tio Rullo i el Surdo,fill del tranviari.
reegre

Al taller celebrem reunió de control. Els explique la vera situació queells no ignoren,
agravadaper l'actitud dela tresoreria del CE,i propose finalment:
a) Pagar d'aquesta setmana rònegamentquatre jornalsi els dosrestants deixar-los en
reserva per anar-los pagantjunt ab els demés endarreriments.

b) Treballar en les successives setmanestresjornalsi pagar-ne cinc la pròxima.Els dos

jornals de plus per dos dies que hi resten d'una setmana de festes que se'ls concedeix a

l'any.

€) Les successives setmanes es cobraran quatre jornals i el de plus serà per amortisar
els endarreriments.

Ha hagutdiscussió sobre la conveniència de donaruna estructuraal taller més en consonància ables circumstàncies,reunireltaller per a discutir-ho, nomenar nou control, etca.,

especialment ha estat Ludovic (Bueso Roig) el qui, com téelcap ple d'idees redemptores
que ell no sap expressar, ha portat la veu cantant.

Però els he fet observar que hi han duescoses queatandre:12. La necessitat imprescin-

dible d'adoptar la norma de treball i cobrament.22.L'estudi per al millorament d'aquesta

norma. La primera questió és imminent, la segona és mediatai hi ha més tempspera

estudiari discutir.
l així es fa.

lec
Doménecdiu que la ColumnaUlibarri se'n ha passat quasitota als militars. Sembla que

els guardescivils d'Arrancapinsli demanaren a l'Ulibarri anar-se'n ell després de la passaeta

de la Columnade Hierroi l'ordre del governador de que es deixaren desarmar:i diuen ara
que se'n han empassat.

El Parc d'Artilleria diu que està ple de fusells de repetició rusos.

També diu que Peguerinos ha caigut en poderdels militars qui amenacenl'Escorial, on
s'han fortificat els milicians, als qui ha amenaçatdiguent que,sil'estropegen, bombardejarà
València i Barcelona.
——y—

Pepe Senentdiu que per anar a Madrit s'utilisa solesla carretera València-Utiel-CuencaGuadalajara.
Com a cosa curiosa,li han contat que(Francisco) Franco,en el concursperal generalat,

va presentar un memòria on estudiava la presa de Madrit per un enemic.
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Víctor (Bueso) diu que estan formant-se unsbatallons d'arquitectesi aparelladors d'obraç

pera la fortificació dels alentorns de València. U va a Molvedre,atre, a Gandia.Ell, pelque

puga ésser, romandrà en el que fortifique València.

Lluís (Zalbidea) diu que ha parlat ab u qui venia de Madrit i que dia que s'ouenelstrets

de canó i es veuenallluny les fogueres dels regulars que van sobre Madrit.
Divendres, a 30 d'octubre de 1936
—d—

Els xics que hansoltat dels presons, diuen queels feren anaral sindicati allí els digueren que a la setmana pròximatindrien d'anaral fronti queja no treballarien fins queno i
vencerenels feixisme.
—Que mos donenunfusil i anirem en molt de gust —els respongueren.
Qui més qui enad'ells era tradicionalista o de la dreta.

unatirania sobre els obrers. S'han empenyatenfer-los socialistes o anarquistes sense voler
comprendre que la majoria són apolítics,i els qui pertanyen a partit són molt contraris a
les dites ideologies.
Per a poder-los dominari sumar ad aquest moviment, que ells diuen antifeixiste, te
que enganyar-los diguent que-ls militars són traidors al règimen, que defenen elsllut

privilegis i els dels capitalisme, que volentiranisar-los, esclavisar-los,llevar-los les millo

alcançadesen les condicionsde treball i, encara, que assessinenels obrersi lesllurs do nes —
i xiquets,i altres coses d'eixe calibre i es sumen o s'aguanten pel temor imaginari alsfei-.
xistes, sens adonar-se'n que aquests han assassinat a molts hòmensi dones obrerspel sol
pecat de no pensar com ells o no haure volgutdoblegar-sealllur domini. Que aquests són
incapaços d'imposar un ordre, de garantir les vides, de respectar ni fer respectar el sagra

dela família, ni el domicili, ni d'imposarunallei, ni matar-la: ni concebrela raó del'enemic
ni tan sols respectar la intimitat de les consciències.

És l'anarquiatirania major que hauran contemplat els segles i que curiosament espe

que passe, com el perdut entre muntanyes aguantant una horrisona tempestat, vei nt

caureels raigs pels alentorns sense un lloquet on guarir-se, esperant d'una ad altra estona
el llamp queels anorree.
í

ch—

h

3

i

Betí és un pobrisó d'Algemesí que undia,fa varis anys, va vindre a casa diguent que

no tenia res on respondre però moltes ganes detreballar, i que si li veníem una batedora.

É
d'arròs en condicions, ell podria menjari anar pagant-la.
La maquinària queli venérem valdria quatre o cinc mil durs, a pagar en quatre anys,
queésel temps que calculaven ell podria guanyar prouper a pagar-la: però el seu art féu
que per moltes desgracies queli passaren no pogué complir ni el primerni el segon ni el
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h. EE

LEC

EE

motercer.., més que d'una manera poca, quasi es pot dir que no cobrien llurs interessos

dests, interessos que nosatres no havem cobrat.

Ja no sé els anys que han passat(sis o set) i encara deu mésde la mitat. l enguany ens
ve a entregarcinquanta durs, uns interessos mòdics dels cinc per cent pujarien més de
set-centes pessetes. Figureu-vos quin negoci per a un burgés explotador com jol Guerra
al capitalismel

Betí m'ha confirmat que al cementeri d'Algemesí assassinarenels vint-i-set de Sollana,
causant un dia de dol, i encara me diu queestà trastornat perquèahir matarenels algeme-

sinencs dèhuit monges que no es volien casar. Les tenien presesi diu quen hi romanen
deuo dotze més queestan convencent-les per a quèes casen,i Si no, les mataran.

Té un germàal Comité i queli preguntà per què les mataven:
—Después quehan follat prou enels flares, ara nors volen casar —respongué conven-

Çut.

Diu que hi han vidus i vells que voldrien casar-se abelles.

t més,
—Jels cas és —diu Betí sense explicar-se-hu— que moltesd'elles hauran treballa
cuidant malalts i ahuelos, quesi es casen.

Ja es pot comprendrela classe de casament que's brindarien a les pobres monges.
il com fer-los comprendre ad aquesta genteixa cosa rara i el vot de castitat, tan con-

ts són
vençuts com estan de que les monges follen cab flares i capellans, i que-ls conven

lupanars2

El poble té l'ànima envenenadai trigarà molta sanar.

hi ha treball, no
També me diu Betí que cada dia la crisi és més greu ad Algemesí, no
hi han diners:

—No pensen més que enincautar-sei tot són casinsi comitési reunions. Yo no sé de

no
què parlaran. Els de la FAI es reunixen i tracten en secret. No volen que ningú hu sàpia. Yo
.
sé de què trataran —acabaBetí com aquell qui vol explicar-se una cosa que no comprén
gran
Betí és un home de poques llums, ni bo ni mal. Com el dirigeixquen.Així és una

s o bandits
part del poble: bosiels directors són bons, dolent si els directors són dolent

que volen aprofitar-se.

—C—

(Rafaell Planells conta que avisaren al Govern Civil dela visita dels qui volien emportar-se
o xixanta GPA
els individus dela Fonteta o les cent mil pessetes, i ques enviaren cinquanta
i els altres també acodireni pareix que portaven una autorisació pera fer ÇO que feen.
à cinc
Llavors discutiren els de la GPA i els demanadors i ajustaren quelpoble els donar
mil pessetes.l així és féu.
I tots se'n anaren.
—No hu comprenc —mediu Planells.
—Niningú —li dic per dir quelcom.
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Totes aquestesorganisacionssindicals que s'han multiplicat prodigiosament, quehan
armat milicians i format milícies, i aiximateix els partits, s'han incautat d'edificis amoblats i
enjoiallats i alguns ab diners. No s'han fet inventaris més que en pocscasosi, encara, Per
desgràcia, com en el cas del capellà dels xiquets de Sent Vicent.
ei,
Però aquests diners, els que han arribata les caixes de les organisacions, no han bastat
i han vingutles exaccionsillegals, els saquejos, els atracaments acompanyats de vegades
d'assassinat, etca.

És l'explicació que jo me done.
D'aquest estat de coses s'han valgutels pistolersi lladres de professió, amparats deles
organisacions o treballant per son compte, quan eren descuberts, dien que era per a la
organisació, però provablement, com en el cas delXileno, la major part de voltes quedaven
les llurs faenesen el misteri.

Quaninfeliços han estat portats al matadorpels lladres alafí d'assegurarla impunitatl

Però les organisacionsantifeixistes no tenien mijanspera distingir-lo, car tots són unsi dells
es valen perals llurs crimsi robatoris.
—e —

Ludovic (Bueso) me diu que no està conformeab la solució donada a la questió deltreball deltaller, car les oficines vénen a cobrar proporcionalment, més que-ltaller. Els obrers
disminuixen, se'n van a les milícies, a l'eixèrcit, es moren... i l'oficina està inalterable.
Llarg en raons i elucubracions, Ludovic aspira a que tots cobren segons lesllurs neces-

sitats, i això és un ideal no fàcil de realisar.

is
La situació del meu fill Doménec respecte dela situació revolucionària actual me preOcupa méscada dia i el cride al meu despaig per a què raonem serenamentsobre lo que

puga convindre-li més.
En primerlloc, deu sindicar-se. Jo potser també hauré defer ço mateix, car sóc la mínima

expressió d'un patrono.

Doménecdiu quefon cridat a formar part d'un sindicat d'estudiants que no havien
acabat encara els estudisa l'Escola Industrial, cosa poc sèria, i que sembla seria pera servir.
de plataforma ad algú i en eix de l'AETIP (Asociación de EmpleadosTécnicosde la Industria
Privada), ara STT (Sindicat de Treballadors Tècnics): podria tal volta enrolar-se.

Tambéno hi haurà de perdre's d'esmentla questió de la movilisació. Hi ha quetindre
molta cura ab açò, car seguintles cosesaixí, dins de poc, els que no estiguenmilitarisats
serantractats de feixistes.
peeggere

Ahir sabérem queLluís Estevan, sastre meui cosí de la meua dona, havia estat detingut
i deslliurat despús-ahir. Hui vaig pervisitar-lo.
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El trobe afectat, però no massa. Anaren perell a la botiga i encara no havia arribat, digueren quetornarien. Elfill, jovenet de catorze anys, qui ja hi era, romanguéesglaiat,i en
arribar son pare,li va contar elfet i va dir-li que s'amagara.
—iYo2 jY por qué tengo que esconderme2 Yo estoy limpio y no he hecho nada.
I no trigaren gaire a tornar i se l'endugueren,a pesar de les seues protestes. Dien que
era assoles perfer-li unes preguntesi seguidael tornarien.

lel portaren al nombre4 delcarrer del GravadorEsteve, on l'aloixaren a un saló menjador

en companyia de dues senyores, un homevell d'un poblei parei fill. Ell, apenes se'n adonà

de res, ni preguntà,ni li contaren. Capficat en el seu taranà, no pensava mésque arribés

l'hora d'interrogar-lo per anar-se'n.

El cambrer no estava enterat de res. Era un milicià del muntó, u detantspàries que-n el
món són i seran, més quant més redemptors se'ls mostren qui'ls dominen.
—ChelPerò quant m'han d'interrogar2 —li preguntavaLluís, en veure com passavael
temps—. Yo ha vengutací confiat en la vostra paraula de que no:m portaveu més que per
a fer-me unes preguntesi enseguida em soltàveu.
—És que el Comité està molt ocupat. Tin calma, espera't —li responia.

I passavenles hores, passejant com una fera pelsaló.Ell ja és tot virí, de natural: primet,

sec, llavis prims, bru negrós,ulls grans, ulleres immenses...

Però ço que mésli socarrava la sang erael sustonet de les dones que, entre ressignades
iiròniques,li deien de quan en quan:

—Notinga pressal Calmesl A mosatros també mos portaren pera fer-mos unes preguntesi ja estem tres dies i encara no mos handitres.

Tan excitat es trobaria, que entraren unsaltres qui semblaven mésresponsables, i ad ells

estirà, més que es dirigí, ab la cançoneta:

—Però, que no m'interroguen2 Que nom cumpliu la paraula que m'han donat2
Després, entraven a preguntar-los ço que volien per a dinar i cadascú demanàa plaer,

però Lluís encara es va exaltar més:

—Yo no vulle dinari Yo vullc quem cumpliu la paraula que m'han donatl
Finalment, el convenceren que demanara alguna cosa, persi tardaven:

—Vaig demanar allò quem poguera fer menys mal: un poc de sopa en un Ou.

I passaren les horesi es ferenles set i s'acostava la de prendre el tren per anar a Burjaçot
i temia que la dona, qui està molt delicada, es donara compte de la seua detenció.

—ChelPerò,feu el favorl Pregunteu-mel Prengau-me declaració i, si cregueu quehe fet

algun mal, castigueu-me,però si estic net, envieu-me enseguida, mireu que tinc la dona
malalta i si es dóna conte de la meua detencióli agafa un patatúsi es mor.
Hi havia a la mateixa estància, detingut, un altre sastre del mateix carrer, acovardit, sense
empenta,fea ja algunsdies que hi era. De sobte, sou una veu que crida:
—jAver,los sastresi

ll'Estevan es presentà enseguidai aiximateix l'emporuguit, revivat, com agafant-se a

unataula de salvació.
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—Podéis marcharos —els digueren.
Va preguntar per què l'havien detinguti qui era el qui l'havia denunciat:
—iNadal No te preocupes, i perdonasi te hemos molestado.
Fon la rònega resposta.

—Vaig eixir que bramava. Si entonces m'hagueradit: ceixe éste, me l'haguera menjat,

yo que no sóc capaç de matar una formiga.Ni sé per què me detingueren ni per què me
soltaren. El meu fill, pobretl Va estartot el dia d'ací pacallà buscantinfluències.
set
A la plaça del Mercat em trobe an Salvador Cardona, antic parroquià, qui té un maj
d'arròs a Cullera. Està molt envellit i acabat.

No ha tingut nenguna desgràcia familiar. Espera els militars ab un ànsia que sembla no

ha de veure's satisfeta.

Econòmicamentté un desastre:de tres vaixells carregatsd'arròs, u li l'agafaren els militars

i se l'entraren a Vigo, altre va arribar a Bilbau, però els diners no vénen,i de l'atre no sapres

concret,li sembla si l'hauran tirat a piqui.

Se li incautaren del molí, però com no podientirar avantli digueren que es tornavaa fer
càrrec, peròell no té diners. Ha fet arròs per compte del Comitéi li pagaren el molinatge,i
ab aquests diners anà pagantels obrers. Ara ha tornat a molinejar, però no li paguen.

Els fills, els té d'obrers. S'han fet d'un sindicat. Són oficials de complementi està esglaiat.

Jo li dic que també el meu fill és de complementi ensté intranquils.
—l—

Vaig a fer unes gestions per enterar-mea quin sindicat podria enrolar-me. (Carlos) Gar-

gallo m'ha dit aquest matí que podria al seu i que aquí tindria valedors. Calen dos qui
avalen.
Metrobe ab Pepe, el Saboner, quifa dies està molt decaiguti com aplanat:
—AÇÒ és un presili solt —me diu de passada.

Vaig a varis sindicats rebotant com una pilota sense podertraure trellat.

Havem vingut per romandre a València un parell de dies aprofitant que a Tonica (María

Antonia Senentj li han de donar una injecció intravenosaper les picors, i així que ens vegen

habitar la casa.

Ma muller va de compresi, en arribar a Casa, me conta queli ha cridatl'atenció les moltes

cares bandoleres que ha vist, ab barbes, patilles, bigotis..: ab gorrets, gorres i mocadors a
estil dels pirates de cine...
—Eixos són els que més govenen2 —me pregunta esglaiada.
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Ahir feren una manifestació de dones antifeixistes demanant que-ls hòmens anaren al

front i que les dones omplirenels llocs dels hòmensen eltreball. Portaven pancartes ab
algunesfrases dela Passionària, que és mestraen fer-les: eVale mésser viudas de hombres
que esposas de cobardes. Diuen malesllengúes queles portaven xicones ab pocrostre de

Casades. d/ale més morir de pie quevivir de rodillas.x Les frases belles en boques polítiques

han perdut els pobles.
Molts que presenciaren endistints punts la manifestació m'han dit que feen tancar
Cafés i bars, que cridaven ciFuera corbatast, que entraven als establiments on hi havien

dependentesi les feien eixir i sumar-se'n, que fins pujaven als balconsi feen devallar senyores espectadores, que agafaven del braç les dones que trobaven perla carrera i que

anaven cantant:

eUno, dos,tres, quatro: las mujeres al trabajo.
eUn, dos, tres, quatro, cinco,seis, siete: los hombres al frente

—Sónfieresi —diu Milagro, la costurera de casa, que tractem com dela família i qui heu
va presenciar—. Una guerra d'eixes donesseria horrorosal

esòdeió

També Milagro ens conta queli ha dit una dona que va veure matar dies passats catorze
hòmens a Paterna i que ha quedat transtornada del'espectacle.
—Hi havia una séquia de sang, m'ha dit —acaba Miracle.
—IMm—

En acabar de dinar, notem la sensació de que passa quelcom.Andrea,la portera, ens

s.
diu que han haguttirs a la plaça de Castelar. Han tancat cafési barsi no circulen tranvie

Diuen que hanassassinat u dela FAIi hiha xala.

Notem quepel carrer va poca genti que uns bars quehi han perací s'han tancat i que
no circulen els varis tranvies que passen pel carrer de Ruçafa i la Gran Via.

—n—
Miracle diu que han arribat dos vaixells russos ab armament i que volen fer vaga per a

manifestar l'agraiment a Rússia.

De sobte, sentim tiroteig i descàrregues defusileria i ametralladores no massa lluny.
Tambéli han dit a Miracle que han matatun joveflorista.
Lluís Zalbidea enstelefona des de la CAMPSA Íperlquè no ixcam de casa, que la Columna

de Ferre està atacantel Partit Comuniste.
Les notícies són confuses. Passen ambulànciesa tota velocitat tocant campanes com

si es tractara defoc.

Açò no ésviurel Moriran més d'esglai de sentiment que als fronts de batalla. Dones
afollades, generació malaltissa...
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Com Doménec, quiés a casa de la núvia, té que anar a Massarrojos, tirem mà deltelèfon
per a dir-li que es quede a València: però el telèfon no funciona.
Entra Lluísi l'enviem a que parle ab Doménec, carla núvia viu al carrer delllat, hui deh
FAI, abansdel taquígraf xativenc Martí..—
a

Lluís ens diu que ha pogut col-legir que estracta de colisions entre la Columna deF
i la GPA en elsoterrar, creu que del Xileno,i que ara la dita Columna, en nombre de milve

contrael Partit Comuniste.

i

al,

—O—

Quan ve Doménec, ens diu que la Columna de Ferre anava en un soterrar acom

I

ra

u de la FAI mort perla GPA i que, en passar pel quartel quel PC té a la plaça de Tetuan, Mi

travat a trets produint-se vint morts i molts ferits.
9
Diuen que la Columna de Ferre ha anat per mésreforços i aquesta nit vol assaltar el PC.
Els telèfons no funcionenpervia de precaució.
4
Diu que-ls bombers, ab màneguesderec, llavaven la plaça de Tetuà, de tanta seng
acumulada.

Serà questió aquesta nit de cloure's a pedrai a bras. La família de Massarrojos deurà estar

sumamentintranquil-a.

La ràdio facciosa diu quel Govern ha emprés unaterrible contra ofensiva ab cinquanta

tantesd'assalt, que dins de poc el mariscal Pétain" 2 formarà govern produint-se una apro-

ximació francoalemana.

gel

Avançala nit i es nota una quetud reconfortadora. No s'han apagatelsllums elèctrics ni

restablit els telèfons per via de precaució, segurament.

Enstranquillisem a poc a poc. No s'ouen nitrets ni descàrregues, ni ametralladores. Res

de ço esperat.Els carrers, desertsi silents.

És de supondre quealPC estaran de vetlla esperantl'atac dels de (la Columna del Ferre,

i hom s'imagina si aquests faran ço mateix alllur quarter de les Saleses.

Aquesta calma, no obstant, potser encubridora d'una tempestat, me permetrecordari.
contar de sobretaula una anècdota de la meua jovenesa.

Érem montant unes màquinesa un molí d'arròs ad Amposta, proprietat d'un Vicent

Cercós, valencià de Sedaví, qui, a força de treball i constància, havia fet alguns dineretsi
emparattota la família qui arribava emigrada ad Ampostacercant el benestar que a València no trobava.Les riberes del delta del'Ebre eren allavorsles terres de promissió dels

valencians marjalencs.
342.

Henri-Philippe-Omer Pétain (Cauchy-la-Tour, Pas-de-Calais, 1856-Port-Joinville, illa de Yeu, 1951), Militar

Esva fer càrrec del Ministeri de Guerrafrancés el 1934 i durant la Segona Guerra Mundial collaborà ambels

alemanys,fet pel qual fou comdemnat a cadena perpètua.
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El Vicent tenia un germà qui fea de molineri tots dos un malgeni en competència que

de vegadesfea fredat i sempre gairebé acabavafentriure.
Però un dia...

La disputa entre els dos germans per unafutesa arribà a un grau d'acalorament que
semblava parar mal, encara que la miràvem no massa crèduls, però sensatrevir-nos a in-

tervindre.

I passarenalsinsults...

De sobte, u dels germans fa menció d'anar-se'ni l'altre també, cadascú cap a lesllurs

habitacions. Cregueren que anavena cercar armes: l'escopeta, algunapistola... qui sabia2
Veritablement, la nostra descuidadaindiferència podria haure tingut consequènciescatastròfiques... Devíem haure mediat..
Però passava el tempsi elstirs no s'oien. Primer dubtàvem, despréss'atrevírem i anàrem
a cercar-los...
(Els dos germanshi romanienclososa les llurs cambrespel mut temor de ço quefaria
l'altrel
l així, tal volta passa ab aquests dos germansdelFP: la FAli el PC.

lab aquesta consoladora esperança se'n anem jaure.

Dissabte, a 31 d'octubre de 1936
—a—

Pel dematí, Miracle,la costurera, ens diu que hi han hagut mésde trenta morts enla
batussa d'ahir.
En anarcapaltaller veig quelPartit Comuniste (abans DRV, davant Capitania Militar) està

clos ab sols el postic i molt guardat.A la plassa,al davant, hi ha encara gran xarcum d'aigua
-serà delllavatori de sang, ab mànegues2- pertot arreu, expectaciói precaució.

Al Temple, idèntiques precaucions: quasi clos, molta guarda,trinxera de sacsa la porta,

tots els balcons ab sacs i matalaps.
Tot açò és d'ahir, sens dubte.

En devallar pel pont dels Serransveig, com tots els dies que passe, unallarga cua que va

entranta l'església pel postic. És la cua que es fea abans al quiosc de la Guarda Municipal,
però d'antuvi sembla gent que fa cua per a entrar a missa.

vall

(Carlos) Gargallo me diu que va presenciar el començamentdelsossoit d'ahir. Sembla

que la GPA va mataru dela FAI i que delfront de Terolva vindre la ColumnadeFerre dispo-

sada a vengarla mort i assistir al soterrar. Vingueren armatsi ab carrosd'assalt.
Serien de dos i mija a tres. Es veu que formaren la comitiva al quarter deles Saleses, al
carrer d'Oriola, on havien tengut el cadavre exposat.
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Primer, diu que anaven formats els de la Columna de Ferre, tots armats, després seguia

un camió blindat ab el cadavre,i,nalment, molt d'acompanyamentarmati sense armes,
Poc després varen ouretiroteig, descàrregues, metralladoresi fins bombes de mà.
—l(—

En devallaral taller, me done compte que-ls ànimsestanexaltatsi les opinions molt divi.

dides entre els anarcosindicalistesi els marxistes. Els demésesriuen cap a dins i amagatotis
en veure les armonies del FP.
—Si"ls feixistes els pagaren, no hu farien pitjor —diuen alguns.
Àngel(Albalat Aparicio), comuniste, té un verí damuntd'ell, que apenesli dic pruna
s'ahúrta:

—Això no pot serl En el front és aon falten els valentsl Això és un escàndal, lo quefa eixa
Columna de Hierro, però ya'ls ham donatp-al camí. Que tornen, que torneni
(Rafael) Planells, l'ajuntador-montador, de la CNT, és acabant una pastadura de pa. Aquest
tipus de màquina nostre té un basi en el qualgiren unes pales que remenegeni pasten: al

llat del basi hi ha una columna de ferre que contétot el mecanisme de transmissió i sosté
un motorelèctric.

—D'ara n'avant —mediu Planells—, s'hauran de modificarles pastadores, perquè ningú

voldrà ni vore la Columna de Ferro, ni sentir-la nomenar.

Josél Arisa, ajustador i montador prou barroer, està que bufa. Apenesli pregunte, es

descabdella entre raons i improperis contra la GPA i els etraidors comunistesx qui metrallaren el soterrar:
—Yo no dic que la Columna de Hierro no hacha fet coses males, però, ahir: Ametrallar

un soterrar que anava en tant d'ordelAixò no té perdól

La GPA, diu que són unes mandres malfatans qui van fent malifetes per ahí, arrastrant un
fusell que estaria milloral front, anant de bar en bar i cobrant deu pessetes diàries.
Els de la Columna de Ferre diu que-ls tenen quimera peraixò —peraixò: persi els han

impedit alguna volta robar i assassinar a mansalva-,i l'altra nit, uns de la FAl, hòmenspurs i
altruistes, anaven fenttancarels bars i Cabarets del barrio chino i en u d'ells hi havien alguns

de la GPA.

Els de la FAIels tiraren en cara la llur conductai volien fer-los eixir, perquè ja eren més
de deu: s'armà batussa, sonà un treti va caureel dela FAI.

—Sónunscanallesi —diu ple de coratge—. Un homeindefens que anava contraelvici

i les males costums, me'l mateneixosfills de puta, me cague'n Déul

Els de la Columna de Ferre que hi havien ahí avisaren ad altres delfront delfet i en

vinguerenvinto vint-i-cinc auts, camions i camionsblindats, i també en vingueren de la
Torres-Benedito, que diu és la Columna 13, de la qual formapartl'Arisa
343

La Columna Torres-Benedito prenia el nom de dos destacatsdirigentsantifeixistes valencians: Domingo

Torres, de la CNT,i José Benedito Lleó, d'Esquerra Valenciana. Alguna deles divisions de la Columna tenia
entitat pròpia, com l'anomenada CNT 13, constituida únicamentperanarquistes.
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Al soterrar anaven primer, formatsi armats, els de la de Ferre, després, el camió blindat

ab el cadavre rodejat per personal d'amics,i, per fi, la Torres-Benedito que havia vingut,el

rest de la 13, que encara està en formació, sens armesi particolars.

Tot va anar bé fins el Govern Civil. Aquí, es varen quedar estranyats en veure les portes

tancades, sacs i matalaps als balcons, ametralladores darrerei pels terrats(2), però la comitiva
va passar dellarg.
En arribar el sepeli al PC va sonar un tret, soptadament: després, una descàrrega,i enseguidatiroteig, morts, ferits, ais, clams, blasfèmies:
—Al meu costat caigueren mortes dos dones que portaven corones, una moltjovei

guapa. Hasta en la baranadelriu hi havienferits.

L'Arisa diu que també del Govern Civil llançarentrets.Tots fogien pertotarreui la plaça
va romandre plena de caiguts.
—Això és un crimen que moshanfetl En tant d'orde que hihavial Ametrallar una multitud indefensa parapetats raere els sacsi Són uns covartsl Mosatros, els de la FAl, donem la
cara, però eixos no donen més quel cull Ham de degollar-los a tots, me cague'nl'hòstial
No sap quants mortsni ferits hi han.

ul
Moya José Moya Pérez), el torner de mésedat, és de la UGT. No esriu quasi mai i sempre
soldir les coses carregat de raó.
Ell ha ogut quelcom de ço que-m dia Arisa:

—yA vostéli pareix que és modo de vindre a un sotarrar armats hasta les dentsi en carros

d'assalto2 A vosté li pareix que era prudent passarel sotarrar per davant del PC después

d'haver amenaçat en quel'anaven a assaltar: Això no ésl Eixa intranquilitat que tots vivim

no pot continuar. No vénen més que a fer fechories, abandonenelfront quantels pareix,

no obedixen a ningú... Això no pot serl

(Tomàs) Alepuz, tambétorner i delegat de la UGT, me diu coses semblants, però que

conta el cas de la mort del de la FAI al revés que Arisa.

També sembla queli dien així i era ell el qui estava ab altres a un cabareti anarenels

de la GPA fer-loseixir. S'insolentà el presuntvictimat, volgué amenaçar-los ab unapistola,
diuensi va ferir a u dels de la GPA i aquests el mataren.
—Oe —

Mon germà Paco coneix un pocde la gènesi de la questió per haure parlat ab Garcia
Esmit, valencianiste ficat a guarda de la GPA.

La Columna deFerre va vindre a València per armar camorra i va començarper desarmar

ahir pel dematítots els de la GPA que anava trobanti pillava descuidats. Hi haguétiroteig
a varis llocs dela ciutat. A la plaça dels Serrans, dia que es creuaren més de quarantatrets,
desarmaren la comissaria de la finca de Martí, perquè sembla els va sorprendre,i a la plaça
de Castelar, cap a la una —poc després d'haure passat jo—, es varen trobar un camió dela

GPAi els acaçarena trets, matantel guarda queanavaalllat del Garcia Esmit.
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Pareix també que aquests seguiren cap al Temple," perseguits pels de la Columna,j

queesrefugiaren al PC i hi haguétiroteig: però els comunistes que hi havien a l'edifici ere
pocs, no estaven preparatsi no els respongueren.
4
Perla vesprada,es prepararen abfusells i metralladoresi gent de pèl en pit (millor dit, du
poc pèl, car no nengús'afaita), i esperaren els aconteixements, que no trigaren gaire.
—
Sembla que algú va disparar un tret contra elrètol del partit i, com Si fóra la senyal,

els del PC començaren a metrallar als de Ferre, i aquests a respondre.Els comunistes ex

llevaren de les mans les metralladoresi alguns diuen ques de la Columna usaren el tanç
per a metrallar.

Ahir, en un moment,els hospitals es varen omplir de ferits, que moriren sense apeney
ésser guarits,i els ànims es caldejaren de tal forma que semblava seguir-se una catàstrofe
mésgran.Es reunirenles sindicals, mijançaren explicacionsi la CNT féu una crida per ràdig

ordenant quetots els componentsde les columnesdela CNT es retiraren immediatament

als llurs quarters, i que-s qui a partir de certa hora anaren pelcarrer, no pertanydrien a ley
seues organisacions.

afe
Vaig a la barberia i me s'ocorreix passarpelcarrer d'Oriola, on és el quarter de la CNT-FAL
No es podia pegar un pas:tot ple d'auts i camionsi gent armada disposant-se a anar-se'n,
discutint formant correts. Aquí ésl'aut blindat.
En un camió diu eLos vengadoresdel Puerto de Sagunto:, en altres, sPaso a la FAb, 4NG
pasaràmi més que no recorde.
Tinc que passar gairebé pegant colsades, sens mirar i sens parar-me. Estava penedit
d'haure'm aventuratpertals indrets, però no era prudenttornar enrere de manera ostensible
i he passat a pesar delllur iNo pasaràntx
Això del ciNo pasarànis heu diuen pelsfeixistes i heu estan diguent des del comença:
ment, però els feixistes cabuts i desconsiderats s'han empenyat en portar-losla contra i no
fan altra cosa que epassar d'un poble a unaltre, fent-los quedar mal, i com que semprehi
han personesiròniques disposadesa traure punta d'aquelles coses més tràgiques, heu han

canviat pel dNo mospassarantx perquè, diuen, aniran sempre davant, davant, fogint.

Realment, la Columna de Ferre, composada per ço milloret de cada casa, està donant

pàbul ad aquestesi altres bromes. Anaren a conquerir Terol i sembla que han fet més mal
quela llagosta per tots aquells pobles on no han deixat, diuen, res de valor ni dona ab honor:

cosa que es vol expoliar i vexar, és llegitima declarant el proprietarifeixiste o espia.

Han arribat fins puerto Escandóni d'aquí es veu que eiNo pasarànb, però sónells, els

columnaris.

De quan en quanfixen una datai diuen que van a entrara Terol, però passa la data i no
sols no entren, sinó que els qui són endins trauen el nasi els solten una palissa.
344

Ésa dir, que anaven capa la plaça del Templei, per tant, havien de passar perla plaça de Tetuan, on

estava la seu del Partit Comunista.
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A

Llavors, què fan els herois de la de Ferre2 Devalla cap a les terres baixes per venjar en
presoners i persones innocentsi indefenses aquells agràvits que-lsinferiren els covarts
feixistes d'una manera tan desconsideradai, de pas, afanar quant es pot.
Clarl Que moltes cosess'alleven a la Columna de Ferre i sónaltres els autors. Sempre
hi han persones modestes que curen de guardar l'incògnit.Tot s'ha convertit en Columna

de Hierro.

— ge

L'ultrarevolucionari és contrarevolucionari: les accions delultrarevolucionari causen

efectes contra-revolucionaris. l així està passant en aquesta revolució.

Quin dubte cap quehi han revolucions,si no justes,justificades, fatals,les circumstàncies les han fetes explotar: però quanla revolució depassa certa messura,si és que pot hi
haure mida en la revolta, comença d'alienar-se la simpatia d'aquells que desitjaven remoure
certs obstacles al camí del progrési creien, si no necesària, quant menysútil, la revolució,i
açò és la contra-revolució, que es sumaa la vera reacció dels damnificats perella i ço que
certamentfa fracassar les revolucionso fer-les estèrils, quant menys.
Ço de la Columna de Ferre són actes contrarevolucionaris que han portat a pensar ad

algunssi estaran promoguts per elementsfacciosos emboscats. Açò ens sembla absurde

per quantels actes de la dita columna van sempre contra elements moderats,de dreta,
monàrquicsi àdhuc facciosos, d'una manera cruentai cruel. Insistentment es diu que a
la Columna de Ferre van molts emboscatsdel'aristocràcia valencianai, encara, m'handit
noms que no recorde,fins hom diu quen la refrega d'ahir hi havia un comte, però sembla
lògic que aquests emboscatsheu seran persalvarla pell i no es mostraran per València,si
a mà ve, per no ésser reconeguts.
No tots salvaran el pergamí, com heu demostraelcasdelfill de Barberà Falcó, puix que
anaren perell al fronti se'l feren.
Algun mosca.

pes
A la barberia caic en les mans de Pere el de Calp, de la CNT-FAI, qui me diu anavaenel
soterrarjuntal tanc, entre'ls qui el rodejaven fent-li guàrdia d'honor.

Tot va anarbé fins la plaça de Tetuan. Aquí es va girar per contemplar la gran gentada

que seguia eltancab eltaút.

—Nohi ha ningúl —li diu al qui anava davant.
—Sí que va gentil —diguél'altre girant-se i contemplantla reunió.
En aquell precís moment va sonar un tir, no sé sap d'on,i a continuació descàrregues i
metralladores, aist i gent que corria i que cala.
—Yo'm vaig ficar en un pati com vaig poder. Damuntde la meua cama, mig caiguent,

se'n posaren un fardo. Yo dic:eAdiós, camals La vaig traure com vaig poder. Creguí que me

l'havien trencat. Allí —diu—, n'eren més de centen un roglet.Si ara provena ficar el mateix
personal, no cap.
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Des d'aquí va veure com caia la gent o estirava a terra, i també és veen els quies tiraven

per la barana delriu baix.

il

Quan ja s'havia aquetattoti no soientrets, s'atreviren d'eixir i encara va veure pertera

catorze o setze mortsi les ambulàncies que se'ls anaven emportant.

r

ul
En arribar a Massarrojos, la dona me diu que, segons el Manyo, han hagut dos-cents
entre mortsi ferits. Me sembla exagerat.
—l—

Doménec (Gómez), qui ve de València, ens diu que els de la Columna de Ferre van Pey

la ciutat ben armats. N'ha vist u carregat ab rastres de bombes de màLaffitte, i que davant
del palau de Benicarló, on hi ha una comissaria de la GPA, ha hagut una colissió i hantirat
una bomba de mà per davant de la pasticeria de Colau.
Rafel Canyiçares, quiarriba aiximateix de València, ens diu que ha vingutla Columng
deTorres-Benedito pera venjar la mort d'un germà del Benedito que matarenahir, i queja

al pont d'Aragó han hagut refregues. També diu quea la plaça de la Reina ha estallat a

bomba de mà.

Els diaris no diuen ni una paraula dels sossoits d'ahir. Pels diaris, tothom va a creure que
ací no ha passatresi quel divendresni hi hagué sotarrar ni, menys, acompanyamentsde

tretsi altres focs d'artifici, car diuensies tiraren fins bombes de mài la cantitat de talegues
hagudesno indica menys. Rònegament Verdad publica una nota de la CNT,FAI i JL Juven-

tudesLibertarias) ordenantlesllurs columnes que esreclosen alsllurs quarters, afegint-hi

ques disturbis que hi ocórreguen no seran dels d'ells, ans de provocador.

Sembla estrany que FraguaSocial no publique la dita nota.Ells s'heu sabran.
El part oficial diu que han estat restablides les comunicacionsab València i Andalucia,

L'aviació feixista ha atacat Madrit.Els tancsleals fan als rebels mil baixesa la línea de Sesenya,
Esquiviasi Borox.
El Mercantil dóna la notícia que un creuerrebel, Canarias, ha bombardejat Rosestirant

a fons una barcaçai intentant un desembarcamentque hafrustratl'alcalde de la població
i uns milicians. (Lluís) Companyshadirigit al poble català una alocució alçantl'ànim, per
Si calia.
Sembla que tot ha romàs bé.
aci
En anar a pegar un passeig, ens veem passar cap a València un autde la FAI ab fusileria
i matalaps, que sembla vindria de Moncà.
En tornar, ens diuen que n'han passat quant menys quinze cap la ciutat.
També conten que el Comité de Moncà ha demanat que presententoteslesjoiesi les
dentaduresd'or. Açò darrer em sembla una cosa estúpida i que portarà soroll. La gentestà

molt indignada, especialmentles dones que van deixantla llur actitud passiva, no confor-

mant-se ab el paper de víctimes.
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—m—

Uns xics de Massarrojos, u d'ells de la Munyoça,ahir se'n venien cap al poblea l'hora

precisa que es desenvolupavala tragèdia fúnebre-canibalesca de la plaça de Tetuan.
Ja eren a l'entrada del pont de Fusta quan es veuen vindrela gent que corria follamenti

una dona espasmada quifogia sens esme abandonantduescriatures que portava agafades

de la mà.
los:

De sobte, unsindividus armats, qui fogien, es pareni els donen senglesfusells diguent—Torneu para defenderla República.
l'apreten a córrer com ànimesen pena,pitjor quesis acassaren feixistes.

Els dos xicots romangueren contemplantels qui fogien alternativamentque-sdosfusells,

que embranzien com dosciris per ad aquesta horrenda prossessó, fins que-ls va traure de

l'esglai de veure's armats cavallers de manera tan inopinadaels plors d'aquelles criatures

abandonadesperllur mare enfollida.

Deixaren els fusellsa terra i agafaren les criatures portant-lesa la comissaria de la GPA
del palau de Fontanals,i en tornar-se'n, és trobaren la mare desfeta de plorar cercantels
xiquetsi li digueren on els havien portat.
—nN—

Em diuen com a cosa molt certa que el nombre dels mortsha estatvint-i-set, fins ara,i

el de ferits més de cent: però que d'aquests moriran alguns dels més greus.
Aiximateix, ens han dit que s'ha donatl'orde que vagenal front enseguida la Columna

de Ferre i la GPA.

No quedaran niles cuesl
Dimenge, primer de novembre de 1936
—ad—

Per ràdio va dir anit Queipo (de Llano) que havien caigut en poder dels nacionalistes

Humanes,Parla i Valdemoro: que s'havien apoderat detrestancs del Govern, quels tancs

no servien pera res Si no eren recolzats perla infanteria, que no feen dany si es sabia collocar en l'angle mort oneltanc era ineficaçi que els milicians no sabien traure'n utilitat i
els deixaven avançarisolats.
Tambéva dir quetotes les altures que rodejaven Oviedo estaven lliures.

crees
Baldomer (Vendrelll, mon cosí, ve a dinar ab nosaltres. Espardalisat, ens conta que ha
abandonat Bocairent i no torna. Fa dues nits anaren i semportaren tretze valencianistes,
entre ells Joan Beneyto (Bernàcerl. No queda de valencianistes més queell. Ha deixatla
donai familieta a Vilanova de Castelló, d'on ésella. Aquí, diu que el Comité ja no té diners.
519

des de l'aduana fins el riu.
—C—

Els diaris publiquen un manifest del CEP IComité Executiu Popularl on diuen ques'ha

arribat a un acord ab la CNT-FAI respectede les milícies.

Aiximateix, notifiquen la mort del coronel Puigdengolas, qui, després d'estar pres or A

dels rebels ab altres, sembla que aquests ellliberaren, passant a Portugal, el qual Govern va

posarun vaixell de guerrapera transportar-los a Tarragonai, en arribar ací, demanà tor

al fronta lluitar contra els sanguinaris militars que no l'havien afusellat.

Es dedueix de les cròniques de guerra que Peguerinos, que es tenia perinexpugr
està ja en poderdelsrebels. Parlen amplament del bombardejament de Roses, a Catal

i del fracàs dels facciosos, que no pogueren desembarcar.
Tambédiuen quel'Almirante Cervera ha detinguti regirat un vaixell rus, Dnièper, l'est

de Gibraltar, sens trobar-hi res delictiu.

Dedes

i que des de demà,el
Mediuen quea la ciutat van a trets i que ahir hi hagueren morts,
TE
sindicat de la construcció i altres dedicarana fer trinxeres per Sagunt.
El
—e—

Te

Eixim passejant cap al secà abans de dinar, mentre preparen la paella, per veure els—
:ri
cassaorsd'enfilat.

Al mateixlloc de l'altre dia està Francisco, elfuster: son germà, Cagarrossaris: el meu.
nebotPaquito Ruvira, qui està foll perl'enfilat, i varis xiconsi també Toni, Trencacampanes.

El fusterés el mestre d'enfilat. Aquí està,hieràtic,fixala vista en l'ensa l'enfilat, que sols.
sembla quella) distraga mirant com els pardalets revolotejen quanhi ha passa.Llavors
Paquito ensa, estirant un cordell quefa plantar dret un pal d'uns dos pams al cadamunt del
qualhi ha lligada l'ensa, que ésel pardalet que, piulanti aletejant, convida als que s'acostenI
a entrar-hi, a l'enfilat.
i
Quico,el fuster, cerimoniós, els diu si se'n van sens entrar:

—Noentreu, que vos agafarani
I si tarden a passar, distrau l'avorriment diguent de quan en quan:
—No passaranl No passarani

Peròsi passen i entren, no caldir res, mutl Paquito estira la corda quefa jugarl'enfilati els —

innocents plumífers hi romanen bellugant-se agitadamententre la ret per deslliurar-se'n. —
Corregudes. Hi ha que anar ab cura que no s'escapen: i van traguent-los com si els

desenredrareni a cadascú l'examinen persi és mascle, persi és femella, persi és pinsà o

cagarnera o gafarró, etca. Í es trien els qui condemnen a gàbia i els a mort.
Aquests tenen pena de bac. Ab tota força els solten contraterra. És desagradablel Però

és costum i es burlen, si els prediques.
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Desprésels peleni serveixen pera l'esmorsar, torrats, o pera la cassola del dinar.
asil
A Toni Doménecli diuen Trencacampanes perquè, sent jovenent, voltejant una campana
del'església del poble seli'n va eixir, li magolà una camai es va trencar delcolp.
Es germà de Saret, cunyat dela dida de Xarieti oncle, perlo tant, del fill afusellat.
Té una ombra damuntd'ell. Treballador, proletari: però és catòlic, ço que és hui un
crim.

No me crec queToni siga capaç de fer mal a nengú. No maise li ha sentit una expressió

queindicarainstints reprobables, però les actuals circumstàncies me l'han conturbat.

—Nomésvolguera quem nomenaren botxí i que:m donaren unapistoleta pera fer-men

tots ells —diu referint-se ad aquells qui ell creu culpables dels afussellaments delsxicsi de
l'assassinatdel tio Pepe, el de Metxa.

S'han despertat uns odis en els pobles que han acabat per a molt de tempsla possibilitat

de convivència als medis rurals.

l'obra dels polítics d'ofici, que-ns ha portat aquesta queiristocràcial
mes

El Comité d'Alfara, després de portarel poble la carestia i penúria que està, vol aban-

donarel poderi diuen quel poble nol deixa.
Sembla rarl

—h—
Uns mestresqui tenenalllur càrrec ad Alzira les guarderies de xiquets portats de Madrit,

conteni no acabendelo farts que estan d'aquestatropa ineducadai finsindesitjable. Se'ls
ha perdut u.

De la mortaldatd'Alzira diuen que passen de mil els assassinats. Diuen que van per
sèries: sèrie A, sèrie B...
—I—

És la Nit d'Ànimes. Abansde sopar, Tonica, la meua muller,vol que, seguintel costum,
resem els tres rosaris.
Nengúprotesta: del mésgran al mésxic,tots resen,les portesi finestres ben closes, allí,
en, diguem, sótanoi etúnelx. Tots resen en veu baixeta, que no senteren les fadrines. L'una

té el nuvi en elfront d'Aragó,l'altra, el germà al de Madrit, i aquesta, especialment, sempre
va espiant-nos.

No tot en la guerra són tragèdiesi sang, també hi han facècies de trinxera a trinxera.

Als rojos els ha donat persessions de ràdio pera fer propagandaenlesfiles faccioses,i
diuen que quanesretrassa l'audició sou de la part enemiga:
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—(iQue hoy no hay radio2
De vegades,les bromes són menysdivertidesi la pregunta:
—Tenéis tabaco2
—iSíl

—iPues ahí va fuegol —ésla resposta de fuselleria.
El servei d'espionatge que diuen tenen els facciosos, és tan intens que contaval'altre

dia un oficial tornat de Terol que, una volta, no fa gaire temps, tenien preparat un assalt per
sorpresa a unestrinxeres de l'enemic peral dia seguenta les cinc del dematí.
Es va preparartot en secret, no estaven enterats més queels responsables, es procurà no
dir res a les milícies finsl'hora precisa quan, en apropar-se l'hora, ouen quedelestrinxeres
facciosesels diuen:
—(Queno venís2 Ya son las cincol
L'atac va tindre's que suspendre.

Altres voltes, ço més frequent, s'insulten i es diuentotesles perreries imaginables,fan
discursos o sermons, segons, ab altaveus, sens guaitarel nas. També diuen els governamentals que s'ou passarel rosari en les trinxeres faccioses o altres resos.
Seran requetés.
Dilluns, a dos de novembre de 1936
—d—

Radio Sevilla diu, entre altres coses, que estanja a Pintoi altresllocs d'avançada: que

han presun altre tanc, quea l'Escorial han estat profanades les tombesrealspels milicians,

qui hantretles despulles i han posat cadavresdelsllurs camaradasi quelesjoies del Palau
Real de Madrit han estattretesi portades a Valènciai Barcelona, afegint quesi es troben els
individus,els faran la vida impossible.

—b—
En anaral taller, encara veig uns camionsde la Columna deFerrei autsa la porta deles
Saleses. La reraguardaésllépola alamon.
A Jacint) Pérez, l'encarregat,li han dit que aquests dies passats foren afusellats a Paterna

dos-cents. Diu si el divendres. També és casualitat: el dia mateix dela revolta. Heu dubte.
No seria eixe dia, o s'hauran confundit.

Enric Arisa me diu, més conformat, que en acabar-se el feixismehi haurà Sarracina entre
els comunistesi la FAl. Bona esperançal
Després acabaran ab les classes:
—Això deles classes no deu de sert —me diu ab una convicció que sembla una sen-

tència.

Arisa va contra el personal docent. Què farà aquestsi ja no hi han classes2
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—(—

Nosé) Moya, el torner, qui viu per aquests indrets on éseltaller, diu que la Columna de
Ferre va rebre ordre terminantd'anar-se'n al front.
La nit del divendres no va dormir nengú entotel veinat per temor que vingueren els
comunistes i la GPA i atacaren el quarter, com es dia.

Pel pati de les Saleses es veenindividus de la Columna de Ferre quis'estiravenels cabells
i altres qui ploraven diguentels havien enganyat.
Perfi, el dissabte, a poqueta nit, començaren de desfilar auts cap a Terol, i la gent va
descançar.
—Estaven preparats per a canonejar-losi Que-lls, què s'han cregut: —acaba diguent

Moya.
Moyaés dela UGTi contraria la FAI.

GES
Ferrer Machí és del Comité de Benimodo,antic parroquià, qui ve ab dos mésperveure

les proves d'una classificadora de forment.

Me diu que a Benimodo no hapassatres, han pogut capejarel temporal procurant que
No hi haguera sang.
—Però això serà Si no tarda en acabar-se açò, perquè hi han alguns cabets destornilats...
Diu que aquesta nit passada, a Carlet, ha hagut grantrifulca, no saben com ni per què.

Els han dit de dèsset o dèhuit morts.

—e—

En pujaral tranvia 5 —circumvalació-, el cobradorestava queixant-se davantde varis
passagers perquè u de la Columna deFerrel'ha fet parar traguent-li unapistola.
Tot per a la pobra Columnal Realment no devia amenaçar el cobrador pera fer parar.
Era més segur soltar-li un tret al conductor.

edr
Li he entregata Fill de Vives Mora cent pessetes més a comptedela factura de marres.

En dirigir-me a casa me fixe que no sols han batejat ab el nom dela FAIel carrer de

Pizarro, sinó també eldel taquígraf Martí.

Aquí han tapatla làpida ab retrat de l'epònim ab un papero llenç. Menys mal que no

l'han trencada com lesaltres. Però veig quela placa de la FAI està foradadaper trestrets.
Algunantifaixiste.
me

He rebutcarta de (Francesc)Soriano, qui mescriu de la Presó Model, agraintles gestions
que es fan pera traure'li diguent-me que l'Andreu Monçóésa la presó.
523

1

Aiximateix, he rebut una postal del meu cunyat Joan Senent, qui és a Canet (França),
prop de Perpinyà.
ases
En arribar a Massarrojos veig ma mullertristona:

—Què't passa2 —li pregunte.
—Estic impressionada de lo que m'ha dit donya Vicenta, la mestra —me respon—: no
vos heu vullc dir p.a que no s'afecten.
Donya Vicenta és la mestra de costura del poble. És de Foios, on, a pur d'economies,
s'ha fet una casa, molt ben arranjada, que el Comité s'ha incautatper a viure el president,
segons sembla.
Aquestésel qui disposà la dinamitació del pont delFerrocarril sobre el barranc del Puig
i Puçol, quan una vagarevolucionària de l'any 32 o trenta-tres, que va ocasionar tantíssimes
víctimes, també diuen que ha comésbastants atracaments.

Abans, els lladresi assassins solien excusarels llurs delits per la necessitati la fam, Obé

com certs bandolers que pretenien donarals llurs bandidatgescert caire de justícia distributiva:llevar al ric per a donar al pobre.
Hui s'ha inventat un altra excusa:el servei d'un ideal d'alliberaciói justícia social ab un
fi de política totalitària, i s'atraquen bancsi particularsi s'assassina totel qui cal per als llurs
fins, alafí de tindre mitjans econòmics per a propaganda, agitació,socors, etca.

lvat ací un delit polític i, per tal, mentre qui roba i mata una persona perenecessitats o

per qjustícia distributiva: pot anaral carafalet o a cadena perpètua,el quifa això per un ideal

polític o social, encara que siga comdemnat a tres-cents anys de presidi, no triga gaire en

passejar-se pelcarrer (per una amnistia, premid'uneseleccions...), disposata reincidir tantes
quantesvoltesli passa d''idealx per les ganes.l aixíli lluix el pèl a la humanitat moderna.

El segle passat va estar el bandolerisme, mantes vegadesal serveidels polítics que

l'empraren a plaer. Cacic hi havia que ocupavaels rodersper llevar-se de damuntels contrincants. Però els bandits sempre eren banditsi la societat els senyalavai s'apartava d'ells:
condemnavaelsistemai, quan hi havia ocasió, castigavael delit. Verament, quasi sempre
la mà més quel'inductor.
Però la societat anà perfeccionantles consuetudspolítiques, acabantgairebé ab aquests
modosindignesdefer política. Ahir eren els polítics quies valien dels banditsi aquestssolien
estar enforala llei, hui, els havem ficatdinslallei i els havem erigit en polítics. Es potdir que

els qui hui estan enforallei són els vers polítics, precisament, els polítics que fan política sens

tindre partit, és a dir, senstindre la política com una ocupació o encara com ofici per viure
i prosperar, ans com una càrrega obligatòria i necessària que no es deu cercarni refusar.

Tornant a donyaVicenta, dec dir que estarà en la escola de Massarrojos gairebé trenta
anysi és, per consegúent, una donavellota, fadrina encara, en estat de meréixeri de procediments didàctics del'any del batre. Encara té la monomania queles dones deuen ésser
les mestresses dela casa i els ensenya de cosir i brodar,i fins els fa nedejarla costura, no
cal dir de resari allò de:
524

4Os damos gracias, Senior...
També hi ha qui diu els ensenya dellegir i escriure.
——

Desprésde dinar,li insisteixc a la dona:
—Quèés lo de donya Vicenta2
l me conta elsossoit.
En expulsar les monges de La Beneficència, una quiera de Foios se'n anà al seu poble

emportant-sea la priora, sorJuliana, vellota i mig impedida, i ad altres monges més, però
vinguerenels sossoitsi el Comité va ordenar quetotesles qui no foren del poble, que se'n

anarenalsllurs.

Sor Joliana era andaluça i no podia tornar-se'n,carel seu país era invadit pels rebels,i així
es va manifestar al Comité, el qual va accedir a que es quedara,així com un altra monja,car,
com estava privadai és grossa, assolesla foienca no podia manejar-la. Les demés monges
varen tindre que anar-se'n.
El rector de Sent Nicolau, homeja de 83 anys, fill de Foios, tambéés va refugiar aquí, i

altres capellans foiencs.

Tan creguts estaven en la seguretat que gojaven a Massarrojos, que una altra monja va

anar a refugiar-se en companyia desor Joliana.

Però el dijous passat, sense sospitarres, es trobaren sorpresesles dues monges forasteres

per unacitació del Comité que anaren per enterar-les de quelcom, i aquí es trobaren ab

el rector, dos capellans, dos nebots d'u d'ells i un bon hometreballador, qui no tenia més
pecat que haure" arrimata les dretesper a tindre treball i criar la família, i qui és de supondre
seria catòlic, com la majoria del poble.
Il passarenles hores,i es féu denit, i serien les set (quan) senten que u dels guardesli
va dir a un altre:

—ChelEixos autos tarden massa.
Açò fon una revelació. I allavors, el rectorels féu unaplàtica.
—Fills meus, açò estàvist clar. Ha arribatla nostra última hora i devem posar-mos a bé
i
en Déu.
l els féu reflexions i els demanà que perdonarenelsllurs botxinsi que tingueren res-

signació:

—Yo no puctindreressignació, quetinc dosfills xicotets que necessiten del meutreball

—digué plorant desesperatel proletari, presunta víctima d'altres que es dien proletaris i
que, si a mà ve, els doldrà doblar l'espinàs.

I vinguerenels autsi se'ls emportaren al cementeride Xilet i aquíels assassinaren.

El proletari, parede les duescriatures, fon trobata la porta ab els braços en creu agenollat, molt obertsels ulls i com demanant clemènciapels fills, els altres, endins, les monges,
ab la cara tapada pels devantals.
525

Aiximateix, he rebut una postal del meu cunyat Joan Senent, qui és a Canet Fran,
prop de Perpinyà.

ae
En arribar a Massarrojos veig ma mullertristona:
—Què't passa2 —li pregunte.

—Estic impressionada de lo que m'ha dit donya Vicenta, la mestra —me respon—: 49

vos heu vullc dir p:a que no s'afecten.

DonyaVicenta és la mestra de costura del poble. És de Foios, on, a pur d'economigó,

s'hafet una casa, molt ben arranjada, que el Comité s'ha incautatpera viure el president,

segons sembla.

Aquestésel qui disposà la dinamitació del pont del Ferrocarril sobre el barranc del Puig
i Puçol, quan una vaga revolucionària de l'any 32 o trenta-tres, que va ocasionar tantíssimes.
víctimes, també diuen que ha comésbastants atracaments.

Abans, elslladresi assassins solien excusarelsllurs delits perla necessitati la fam, obé

Com certs bandolers que pretenien donarals llurs bandidatgescert caire de justícia distibutiva:llevar al ric per a donaral pobre.

Huis'ha inventat un altra excusa:el servei d'un ideald'alliberaciói justícia social ab yn.

fi de política totalitària,i s'atraquen bancsi particularsi s'assassinatot el qui cal perals llis

fins, alafí de tindre mitjans econòmics per a propaganda,agitació, socors, etca.

l vat ací un delit polític i, per tal, mentre qui roba i mata una persona per znecessitat, O

per cjustícia distributiva: pot anaral carafalet o a cadena perpètua,el quifa això per un idedl

polític o social, encara que siga comdemnata tres-cents anys de presidi, no triga gaire en
passejar-se pel carrer (per una amnistia, premi d'uneseleccions...), disposata reincidir tantes
quantesvoltesli passa d'idealx per les ganes.l aixíli lluix el pèl a la humanitat moderna.
El segle passat va estar el bandolerisme, mantes vegadesal servei dels polítics que
l'empraren a plaer. Cacic hi havia que ocupavaels roders perllevar-se de damuntels contrincants. Però els bandits sempre eren banditsi la societatels senyalavai s'apartava d'ells
condemnavaelsistemai, quan hi havia ocasió, castigava el delit. Verament, quasi sempié
la mà mésque l'inductor.

Però la societat anà perfeccionantles consuetudspolítiques, acabant gairebé ab aquests
modosindignesdefer política. Ahir eren els polítics qui es valien dels banditsi aquests solien
estar enfora la llei, hui, els havem ficatdinsla llei i els havem erigit en polítics. Es potdir que

els quihuiestan enforallei són elsverspolítics, precisament, els polítics que fan política sens

tindre partit, és a dir, senstindre la política com una ocupació o encara com ofici perviufe

i prosperar, ans Com una càrrega obligatòria i necessària que no es deu cercar ni refusar,

Tornant a donya Vicenta, dec dir que estarà en la escola de Massarrojos gairebétrenta
anysi és, per consegúent, una donavellota, fadrina encara, en estat de meréixeri de pro:
cediments didàctics de l'any del batre. Encara té la monomania queles dones deuen éssel.—

les mestresses dela casai els ensenya de cosiri brodar,i fins els fa nedejar la costura, no

cal dir de resari allò de:
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4Os damos gracias, Sefor...o
També hi ha qui diu els ensenya dellegir i escriure.
—l—

Després dedinar, li insisteixc a la dona:
—Quèés lo de donyaVicenta2
l me conta elsossoit.

En expulsar les mongesde La Beneficència, una qui era de Foiosse'n anà al seu poble
emportant-sea la priora, sorJuliana, vellota i mig impedida,i ad altres monges més, però
vinguerenels sossoitsi el Comité va ordenar quetotesles qui no foren del poble, que se'n
anaren alsllurs.
Sor Joliana era andaluçai no podia tornar-se'n,carel seu país era invadit pels rebels, i així
es va manifestar al Comité, el qual va accedir a que es quedara,així com unaltra monja, car,
com estava privadai és grossa, assolesla foienca no podia manejar-la. Les demés monges

varen tindre que anar-se'n.
El rector de Sent Nicolau, home ja de 83 anys,fill de Foios, també ésva refugiar aquí, i
altres capellans foiencs.
Tan cregutsestaven en la seguretat que gojaven a Massarrojos, que una altra monja va
anara refugiar-se en companyia desor Joliana.
Però el dijous passat, sense sospitarres, es trobaren sorpresesles dues monges forasteres

per unacitació del Comité que anaren perenterar-les de quelcom,i aquí es trobaren ab

el rector, dos capellans, dos nebots d'u d'ells i un bon home treballador, qui no tenia més
pecat que haures arrimata les dretes pera tindretreball i criarla família, i qui és de supondre

seria catòlic, com la majoria del poble.
I passaren les hores, i es féu denit,i serien les set (quan) senten que u dels guardesli
va dir a un altre:
—Chel Eixos autos tarden massa.
Açò fon unarevelació. Í allavors,el rectorels féu una plàtica.

—Fills meus, açò estàvist clar. Ha arribatla nostra última hora i devem posar-mos a bé
i
en Déu.

l els féu reflexionsi els demanà que perdonarenels llurs botxins i que tingueren ressignació:
—Yo no puctindre ressignació, quetinc dosfills xicotets que necessiten del meu treball

—diguéplorant desesperatel proletari, presunta víctima d'altres que es dien proletarisi
que, si a mà ve, els doldrà doblarl'espinàs.
I vinguerenels autsi se'ls emportaren al cementeri de Xilet i aquí els assassinaren.
El proletari, pare de les duescriatures,fon trobata la porta ab els braços en creu ageno-

llat, molt obertsels ulls i com demanant clemència pelsfills: elsaltres, endins, les monges,
ab la cara tapada pels devantals.
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A la porta del'abadia hi ha una llarga cua de dones persucre. En donen un quart de
ilo.

le
No sé qui m'ha dit que estan enviantforces cap a Gandia i Dénia i que al Mongó han 1
posat canons.

abbaciió
Ma muller me conta quevenia en el tren una dona de Moncàab un xiquet dels qui han

dut de Madrit hostatjat a sa casa. Li fea que contara les maldats quefeenelsfeixistesi el
xiquet vetlava les coses quead ell li havien contat, perquè nengú dels qui han vingut han

tingut ocasió personal de sabre-hu.

—És molt decidit —contava la dona—: l'altre dia li fiu tomata-n ou p:a sopari me va dir
que ssi no li hasía otra sena me denunsiaría al Comités.
Sobre aquests xicots hi ha molt que contar. Els mestresi guardadorsestan avorrits. Mon
cunyatSenent, inspector d'escoles, diu que un mestreli contava que els pioners madrilenys

qui hanestat hostatjats al balneari de Bellús han trencat bancsi estàtuesi tot quan els sem-

bla, i a la menor indicació que se'ls fa, tracten a u de feixiste. Diu que es donen fins casos
d'estupre entre xiconsi xicones.

A Rocafort hi ha una colònia d'aquests xicots i campen pelsllurs repectes, se'n vanon
volen sens donar comptei cauen sobre els camps com llagostes.

—m—
Ma nebodaTeresa Bellotli ha preguntat a un xiquet d'una família coneguda que ha

vengutper passar uns dies a Massarrojos:

—iY cuàndo os volvéis a Valencia2

—Cuandose marche la Columna de Hierro —li ha contestatelxicon.
lla Columna de Hierro, hi ha qui diu que vealtra volta en nombre desis-cents.
Dimarts, a tres de novembre de 1936
—a—

He trobat a Pepe, el Morrut, en eltren. Té poques ganes de conversa i molta por.
Me diu quea lestorres (de Quart) heu passaven prou bé, però sempre temorencs. De

quan en quan deixaven en llibertat ad algú. Si era de nit, nengú volia eixir fins l'endemà.
Si-l deixaven era bona senyal: peròsi insistien en emportar-se'l, ja es sabia que aquell caia
aquella nit.

de
Altaller tot són lletres tornades. Nengú pagai la situació cada volta es fa més difícil.
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—(—

Vaig per ma muller, qui ha vingut a la ciutat per a donar-se unainjecció.
Quan ja se'n eixim de casa pera tornar a Massarrojos meveig a Ferraz, l'arxiver,qui ve a
cercar-me. Ràpidament me conta quel'Arxiu de la Cúria, al Palau Arquebisbal, que s'havia

salvat quasi per complet, ha començatde traure'l en camionsel PC i venent-lo com a paper

vell a no sap qui.Ell ha fet, i son germà, moltes gestionspera salvar-lo, havia parat un poc
la treta, però ara, de nou estan continuantelsacrilegi i no hi roman mésqueels segles xii
ixvé, tot revolt que va a desaparéixer, si no es donenaire.
Ell no s'atreveix a fer més, ja foren detinguts els dos germans acusant-los defeixistes
per haure oposatdificultats en vàries ocasions per a esquivar destroces. Un dia va veure

Com perla teulada del palau anava gent robant plom:altre es va adonar que anaven per

l'arxiu cercant sagells plumbis quetallaven dels pergamins, i ja en tenien un sac. Manà quel
descarregareni que cercaren elllocs on hagueren portatelsaltres,i no li feren cas.
Veuré manera d'aportarels diners que valga l'arxiu com a papervelli treslladar-lo.
Que dolort Som impotents pera tanta catàstrofel Com s'afona quant poc hi resta de la

civilisació valencianal

Me diu quela biblioteca de (Josep) Sanchis Sivera s'ha pogutsalvar dipositant-la a la

Universitat: però la de Vicent Lassala està essent saquejada pel PC.

Els de la nova cultura, per a què volen ni el record dela vella2 Tot novet, de trinqui, com

els nousrics.

el
Els diaris publiquen el manifest del CEP (Comité Executiu Popularl, que consta de 14
punts com el de VVilson. Ço més destacatés la demanda de colectivisació de la indústria
i dela terra i municipalisació de l'estada, exceptantel xiquet proprietarienels tres casos.
Eixèrcit únic, popular: govern format com elFP i reconeguentel dret d'autodeterminació

queté la regió valenciana,a l'igual que Catalunya, Euscadi i Aragó.
Ressenya d'un mitin sindicaliste on un tal Lliso aconsella no matar als qui no siguen del
FP, car molts elements deuen atraure's perquè seran útils a la revolució: (José) Sànchez Re-

Quena diu que el general Martínez Monge, que hu era comandantde València, és un traidor

ala República i un home indigne, perquèni s'atreví a sublevar-se ni a posar-se francament
al llat del Govern quan calia.

Així paga el diable a qui béel serveix.
Refusen els feixistes a Parla i Fuenlabrada i, en canvi, aquests bombardegen ab avions

Alcalà d'Henares.

Aiximateix diuen que, possiblement, la CNT formarà part del Govern.
—e—

(Rafaell Canyiçares em diu que un antic dependentseu, queva tindrevint-i-dos anysi

ara figura molt en el FP i està enterat de quantpassa,li ha dit quesi hi ha levitat en quant

a la disminució dels afusellaments i assassinats és perquè açò va mal per ad ells. No hi ha
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aviació, no hi ha armament, no hi ha marina,les nacions nos fan casi els milicians fugen
davant dels elements poderosos ab què comptenels rebels.

Estan damunt de Madrit. Aranjuez està deixat com si no tinguera importància i a Mad
entraran quan vullguen.
—Estem perdutsi Com te hu contel

5

L'atac de les columnesfacciosesal setge d'Oviedo causà una espantosa carniceria di

minaires.

sl
Lluís (Zalbidea) em diu que no hi romanen als dipòsits de la factoria de la CAMPSAa

València més que quatre milions delitres de gasolina, escassament per a tres setmanes.

El vaixell carregat ab deu milions quees va traure d'aquíperservir-lo de dipòsit flotant

és a Cartagena, on no hi ha medis de descarregar-loi no voleixir per por a un bombardejament.
g—

Doménec (Gómez) diu que ha sabut que uns avions de Palma de Mallorca, després de
volar en demostració per damuntde Barcelona, esdirigiren a l'aeròdrom de Prat de Llobregati el destroçaren. Vareneixir uns avions de cacera sens consequències. També diu que

ha estat bombardejada la línea de França, estant interrumpida, que els milicians refusen a

Madrit l'anara fer trinxeresal front i que els militars estan a 11 ms. de la dita capital.

Totes aquestesnotícies, que procedixen de ràdios més o menysclandestines, hi ha que
prendre-les en quarentena fins contrastar-les.

Dimecres, a quatre de novembre de 1936
—ta—

En el tren me trobe Pepe, el Saboner. Està indignat ab ço quefa el Comité de Moncà:
—Untall de bandidos que tenenel poble acollonat —diu cridant.
—Home, no cridel —li dic.
—Tant mesi'n dóna. Estic aborrit. :Li pareix bé que hatxen deixat en la misèria famílies
que han estattota la vida treballant pera fer-se un tros de pa2
S'han comés molts abusos. S'han incautatde tot el gènere de botiguetesi ultramarins
i volen continuar ab les carns i quan se'ls antoixe.
—HomelI no hi haurà ningú que mate a eixos tios2 La matxorpart dels que hu fan això
són forasters.
Ell tenia un taller de pedrapiqueri han socialisattot l'art de la pedra. Ad ell l'han deixat
ab 11 pessetesde jornal, igual té ell que un aprenentot que té.
Té un amic qui treballava per ad ell. Rònec. Era el mestrei l'oficial i així és guanyava la
vida independent.
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En vindre açò, decidí apuntar-se a la societat(així diuen al sindicat) i aquí no l'admeten,
ino pottreballar i guanyar-se la vida.
—Home, que continue treballant en sa casal
—Ya hu faria, però, i la pedra2 No veu vosté queestà socialisat2
lacaba diguent ab santa indignació:
—A vostéli pareix que açò pot continuar

—b—
Ludovic (Buesol es despedeix deltalleri diu que se'n va, provisionalment, al de les obres

del port, on diu quetéfeina pertota la setmana, per no ésser gravósa nosaltresi perquè
ell no pottolerar no sé quines coses que diu a mitgesi entre dents, i les quals no s'atreveix
a dir-les o,tal volta més provable, no sap expressar-les ni què vol.
Darer
Carles, el meu barber, tenia una bona parròquia de capellans queja li havia disminuit
prou perquèla sort no li ha acompanyat enla dependència, qui pensa de tan diferent

manera a Carles i a la parròquia eclessiàstica. Ara, ab aquests delictuosos sossoits,li l'ha

liquidat gairebé.

Jo'l console contant-li que tinc un amic al quili l'han desfet per complet: Lluís Amblar,
elsastre eclesiàstic.

—Volguera tindre un fusil i estar a l'altra part per a vengarels parroquiansi Segur quels

vengaria bél

No sé si me hucrega. Els bous, de lluny, sempre han estatfàcils de torejar.
camifes

En l'Ajuntament vaig a (Rafaell Gayano, qui és de EV (Esquerra Valenciana), persi pot

fer quelcom persalvar ço que hi roman del'Arxiu de la Cúria: l'entere del cas. Me pregunta
què hi ha a fer. No heu sé.

Mediu (quel va a cercar no sé a qui.
A l'Arxiu Municipal conte el cas ad Almela Vives, Latur, Aguilar i Boix. Ja no s'indignen.
Aguilaresriu, i també l'Almela.

Laturés qui surt de sobte abindignació diguent-me queésinútil quantesfaça, queell

no volferja res, que estan cansatsd'exposarinclòsla vida per salvar obres d'art, papersi
llibres, sens encontrarauxili, i així mesos.
L'alcalde no volsabreres, no té temps deres, no els ha volgut destinar uns mils de pessetes i uns quants hòmens ab un camió pera transportar objectes. Quan hu han aconseguit,
hantingutells mateixos de fer de peó, perquè s'exposavena queels obrersels estropejaren
les coses.

Individu ha hagut que, en agafar un còdex, un incunable, o altrellibre i veure una imatge,

l'ha llançat ab fúria o bé ha desgarrat. En un palau hi havia una preciosa aranya que pensaven

o

desmontar al dia seguent recomanant als milicians que guardavenl'edifici que cuidaren

dellai, en tornar, veure feta a pèntols pels mateixos que tenien la recomanació.
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En unaesglésia, hi havia al cim del'altar una imatge que, des de baix, semblava antiga i
estimable, demanantperfavor que esquivaren d'estropejar-la, i apenes se'nanaren, pujaren
allà dalti la tiraren, fent-se a miquetes.

De les camionadesd'objectessalvats els n'han trencati cremat dosa les portes de

l'Ajuntamenti les barbes, i ab la gatzara dels guardes que devien haure hu esquivat. l'en
moltes camionades han hagut d'anar a bufetades ab els assaltants:

—l esto ya no se puedetolerar ni se puederesistir, porque a cada momento se expone

UNO a que les rompan algo y que les denuncien comofascistas.

Les portes que donavena l'escala principal de l'Arxiu peral servei públic han hagut de
tapiar-lesi fer una porta blindada per a la comunicació ab l'Ajuntament, pel pis de dalt,
per por que assalten l'Arxiu, com han amenaçat diguent que açí tenen santsi coses de
beateria:
—ES0,si llegamos a tiempo.
A la porta dita que hi romandel'Arxiu ha hagut de posar-se guarda, però ja havem vist
la confiança quees pottindre ab els guardesdel FP.
Mediu que dies passats anaren uns quants miliciansi els feren traure tots els objectes

d'or i plata que hi havia al museu, la major part d'ells delsrecollits de les esglésies i palaus:

—Si haguera vist vosté com tiraven els objectes al sac, ab unaindiferència com si no

tinguera importància —me diu Aguilar—, perad ells era igual quefóra del segle xii com

d'ara.

hu.

Dos custòdies precioses que tenien amagades, també lesferen traure. Tot per a fondre—iI per ad açò s'ham d'exposar, ham de renyir, ham de treballar com a negres per an-

dàmits, escales i escombros2 Que s'afonetotl

Pepe Renau,el restaurador del museu, pare del comuniste del mateix nom, ha dit en

l'Arxiu quel dela Trinitat perilla igualment desaparéixeri s'ofereix a acompanyar-nosper a
salvar ço que es puga.
En això ve el president de la Comissió de Monuments, un valencianiste del PV d'E, el

qual nom no recorde mai, a pesar de saludar-nosi conversar mantesvoltes, a qui li contem
les coses esmentades,i aiximateix es posa a riure quelcom irònic i amarg.

l'ens conta el cas de don Miguel Martí, el coleccioniste de cosesvalencianes, qui té
abundantmenttota classe d'objectes arqueològics nostrats.
Anaren amenaçant-lo en emportar-sell i li feren cedir una colecció de monedesd'or molt

completai interessant procedentde l'antiga colHecció de Llano i la qual tenia dipositada al
Banc d'Espanya, quedant-se sensella, i ara demana dipositar a l'Ajuntamentla biblioteca,

paperi demés objectes que perillen:

—l camió: I brigà2 L'alcalde no vol saber res que no siguentrinxeres.
Finalment quedem en que tornarem a la càrrega per veure si poden conseguir auxilis
del'alcalde.
Jo mofereixc per auxiliar-los en ço que puga.
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En açò, arriba Gayano ab un milicià d'EV per a posar-lo a la meuadisposició. Què vaig a

fer jo ab el milicià2 Si vinguera ab un camió...

—Pe—

En el tranvia me trobe un redactorde Las Provincias —Lucas Ferrer— al qui li pregunte
pel director TeodorLlorente. No sap res, però mediu queelfill, Teodor Llorentellll, ha estat

assassinat"
Com anem en mal lloc, no canviem mésparaules, i les que creuem, a mitges.
duapea

Doménec diu queli han contat que, ad Albarracín,els rojos han rebut una palisa. Diu que
uns quarantafeixistes es situaren a l'entradai eixida deltúnel quehi haallí per a pas de la
carretera i que deixaren entrarels camionsi els fregiren per les dues boquesdeltúnel.
igr—

Lluís (Zalbidea) ens diu que un generalrus dirigeix les tropes milicianes rojes de Madrit,
queltresor del Palau Nacionalera transportat en camions cap a Barcelonai que, en arribar
a les costes d'Oropesa, havien estat sorpresos per una marinersfacciosos, qui els feren detindre i transportar el tresor a unes barcaces, agafant presosels xofers, trencant els motors
dels camionsi enviant els deméslliures.

XEEE
Desprésde gitats, ens toca Paquito Ruvira a la finestra diguent-nos que acaba de veure
a (Gonzalo) Queipo de Llano que diu (quel han estat presos Alcorcón, Leganesi Getafe.
Dijous, a cinc de novembre de 1936

EEdre
Pedro,el xofer, me diu de la temor quefa,la por que tenen els milicians. Me conta que

a Carlet va córrerla notícia que els facciosos havien desembarcat a Gandia i començaren
a matar gent.
En el casino d'IR de vora riu, on ell pertany, ha ogut dir que el dia que caiga Madrit posaran una metralladora a la porta per metrallar tots els qui passen.
També me diu quel'altre dia anaren més detrenta ab fusells a Corbera per detindre'n i,

com nos obrigueren, trencarenla porta i sendugueren a mariti muller, dels qui no saben

res.

—Comolos comités no sirven p:a na —acaba diguent—,los estàn quitando.
345 Efectivament, Teodor Llorente Monleón (València, 1905-1936) va ser assassinata l'inici de la Guerra
Civil, i el seu pare, TeodorLlorente Falcó, aconseguí fugir a Sant Sebastià gràcies a l'ajuda de l'alcalde de
València, José Cano Coloma.
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El
Mon germà Paco està apurat pel control:
—Passarem per on siga necessari —li dic—. Nosatros cumplim diguenti aconsellant,
però, yo, de ninguna manera pense oposar-me a res.
(Miguel) Soriano, de Burjaçot, me diu que son oncle Almenar, de Castelló, logrà passar
a Palma i d'aquí a Mallorca.

dEis
En passarper l'Alamera, veig diferents grups de miliciansfent la instrucció i una columna
composada de vàries centúries, ab tot i música. No se'n troben dosvestits iguals: els qui
tenenel trage semblant, tenenles gorres de quartero les boteso altra cosa diferent, i entre
la disparitat d'indumentària i la d'aspectei instrucció militar, forma una tropa heterogènia
que indueix a pensaren la indisciplina i l'anarquia.
En passar pel pont de la Mar veig els casilicis buits: la Marededéu dels Desamparats
encara jau damuntdel ponttrencada, però el sent Vicentde la Rodano hiés en lloc. Un

clot hi roman dela saquinada. Aguaite el riu per la baranai reses troba.

Mire cap al pontdelReal i em sembla també queelcasilicis estan buits.

sen
Tinc unalletra tornada de Josep García Suay de 135 pessetes, domiciliada en el carrer
de Joaquín Costa: però aquí, que,al paréixer, hi ha una fàbrica de galletes, no està eltal. La
fàbrica l'ha incautada la dependència i me diuen que no paguen nengun compte anterior
a la incautació i me dirigeix u que-m reb a la Gran Via, 54, segon.
Aquí metrobe a la porta, clavà, una advertència dela FAIi JL que no lligc bé, perquè
està quelcom fosc. La casa és de les que es potdir elegant. Situada a la Gran Via, bon pati,

escala de marbre, pisos espaiosos...

Toque i mefan esperar en dir que porte unalletra, que donea la fadrina.

Tarda unallarga estona.Perfi, passe per unllarg corredor ample, ab departaments a
una altra banda,i al fi d'ell, en un quartet que no-m sembla gran, davantd'unaescrivania

me trobe un home menutprimet, de color verda, enfundat en una bata i ab un tapaboca

rollat al coll.

En les mansesquelètiquesté la lletra pegant-li voltesi, ab veu insegurai sens mirar-me,

me diu que no pot pagar-me-la. L'han saquejat percinc vegades,li han registratla casa,li
hantrettots els dinés. També el detingueren.
S'expressa un poc temorenc i ab poca coherència.Els primersregistres es contentaren ab
emportar-se algunescoses que-s feren goig: però el quart, li'l feren uns de la FAI, d'eixos que

diuen de la Columna de Hierro,i se li emportaren dinersi joies i unes botelles de xampany

que tenia pera obsequiarels amics.
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—Hasta un collaret de perles de la meua chiqueta que valdria mil pessetes, semportaren.

Els darrers, com ja no trobaren res que emportar-se fàcilment, s'endugueren un tom del
Quixot,edició de luxe, el xampany que quedavai fins unesbotelles d'aigua de colònia que
tenien les xiques enel tocador.
Les penes, les porta reflectides en elrostre.
Mediu que no pot pagar-me.Va vivint d'unes poquesrentetes que encara s'han salvat,

fins ara.

— Com joli dic que no vaig a exigir-li res, sinó bonament que:m cite una data aproximadai
fins que en arribar-hi, si no pot complir-la, prorrogarem la lletra,i després de cavilar i tantejar,

m'assenyala un Nou plaç de tres mesos.

En anar-me'n me despedeix afectuosament i més animat després deles paraules de
consol i d'ànim queli done:
—M'ha segutvosté molt simpàtic. Vosté no ha vengut com els atres. Ací té vosté sa
casa. Diga'm qui és vosté.

—Yo sócelfill de Domingo Gómez, mateix.
—e—

Com elsecretari del Centre de Cultura m'ha enviat un cartó devisita pregant-me que
faça algunes recensions peral butlletí del centre, vaig a l'Ajuntamenta cercar Blai Pastor,

l'oficial, quiés, al propri temps, empleat municipal.

A un aguacil li pregunte perell. Mira al trespol. Es posal'índex en la comisuradels llavis
i diu de sobte:
—ARhIEl de amarcosi grajalesx2 Puged'alt i preguntel
I pugealpis de dalt i pregunte per eFrancosi Marjaleso i no:m saben donar raó,i devalle
i pregunte a un altrei, finalment, me dirigeixen a un departamentde l'antiga Normal de

Mestresses,al llat d'on hui és la Inspecció de Primera Ensenyança.

l'aquí me diuen que oneltrobaré és en la Tenència d'Alcaldia de la plaça de Rodrigo

Botet.

Lassat de tant de pujar i baixar, aprofite l'ocasió per veure mon cunyat LJoan Josep)

Senenten la Inspecció,i aquí trobe varis amics mestres que me conten coses.

Pepe mediu que ço passat ad Albarrací ha estatterrible. Diu que anaren milicians i
després de saquejar el poble, es dedicaren a botar focla catedral. Els veins es prepararen a

la defensai avisaren Terol, d'on vingueren varis centenars de GuardaCivil que prengueren

les alturesi feren una carniceria espantosa en els milicians.
També me diu que un fill del nostre amic Artur Piera, qui ha vingut delfront de Madrit,
ha contat queha estat enormela cantitat de baixes que han fetals miliciansels militars.

alfa
Dine a València i me'n vaig a la casa de Gonçal Julian a passar la vesprà posant en ordre
les meues notes.
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DE eterns
dre
Òbric, que toquen la porta, i entren un jove i unajove.

—Queno-ns coneix: —em pregunta en notarla meua indecisió—. Sóc Primitivo, elde

Gràcia, la de Torrent,i esta, la meua nóvia.

— Ahl, sí, perdona: com està fosquet, no t'havia reconegut —dic per dir quelcom.
Els fas passari s'asseuen.

Primitivo ésfill d'una dida que va tindre una neboda meua,filla d'una germana de ma

muller -Carme-la dida s'anomena Gràcia Garriguesi pel seu caràcter servicial i amable, va
romandre en la família com un membre més.

Va tindre un fill i es va entossudir en que jo fos padrí,i no heu vaig ésser, no sé per què,i
heu va ésser mon germà Paco, que no tenia res que veure ab Gràcia. Al xic, però,li posaren
el meu nom.
Ara, com ha estat cridada la seua quinta, tingué que anar-se'n abeltinyent Fabra,l'heroi
del quarter d'enginyer de Paterna.
Ell festejava ab una xica de Clivillent, la qual, ab sa família, se'n va anar a Toledo en vindre
l'estiu, com tots els anys solien fer, per vendre horxata. Feen la temporài se'n tornaven a
Torrent, on vivien d'estatge.
En esdevindre la revolució, cessà de tindre notíciesi ja els amics (com a Toledo passaven

tantes cosesi vingal'Alcàceri tornal'Alcàcer..)) li dien que l'haurien morta.

El tinyent Fabrai les seuestropes foren destinats a defendre el canal del Lozoya,i aquí

estiguerenfins fa poc, queadell li donaren unsdies de permís i en anar a Madrit, va passar
per la Ciutat Universitària i, de sobte, va veure una xica:

—RedéulQui no diria que aquella és la meua Constantinal
l'era la seua Constantina Galvany, qui dos dies abansdela presa de Toledo va anar a
Madrit per fer unes compres en una dona conegudai, en tornar-se'n cap a Toledo,el tren
ja no va poder passar avanti va tornar a Madrit,i tot aquell personal que, de sobte, es va

trobar desamparat,fon recollit pel SRI (Socors Roig Internacional) i encuarteraten la Ciutat
Universitària, i un bon dia, passejant, passejant, la Constantina abaltres va arribar finsla
carretera i prenintel sol, la va veure el Primitivo Medina.
I Primitivo se la va endur a Torrenti vol mullerar-se ab ella abans de tornar-se'n al front,
i ha vinguta visitar-nos per dir-nos-heu.

——
La ràdio de Cadiz diu que l'ajuda russa es pot donar com a fracassada:, que hi han a les

avançadesuns mil setanta russosi que-s militars els han causat greu mortaldat en un avan-

çamenti el Cerro de Los Angeles, que enel front d'Aranjuez han destroçatla 288 Columna

Catalana i que el Govern es prepara per a desplaçar-se a Cuenca.

Aiximateix, per Radio Burgos sembla ques'ha avisat (quel els fotògrafs i periodistes que

vullguen presenciarl'entrada a Madrit, precisaran d'un permís especial.
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jus

Elsdiaris publiquen la llista del nou Govern enel qual formensis socialistes, dos comunistes, tres de la CNT-FAI, u de la CNTsindicaliste,tres d'IR, u d'URN,1 d'EC (Esquerra Catalana)
ji un nacionaliste vasc.
Pels parts es veu que els militars nacionalistes estan ja a Alcorcón.
A Bilbau han estat detinguts els cònsols de Colòmbia, Paraguayi Àustria-Hungria (P) i
han registratla balija diplomàtica d'aquest, encontrant-se documents i cartes que proven

estaven fent treballs d'espionatge a favor dels militars sublevats.
—l—

Lluís Zalbidea mos diu queha tingutque estar totel dia ell i l'altre enginyer, Montero,
que hi roman a la CAMPSAde València, destillant gasolina etilada (50 millitres) per ad avió
de cacera, que demanaven urgentment de Madrit. Ha estat enviada urgentmentperUtiel
en bidonsi diu que anaven desesperats requisant camions pera portar-la.
Diu ques militars han pres Carabanchel, Leganési el Cerro de Los Angeles, havent causat
5.000 baixesals rojos i destroçati pres varis tancs.
Divendres, a sis de novembre de 1936
—d—

La Columna de Hierro ha publicati repartit un manifest en el que explica a la seua manera i ço queli convé dels sossoits del divendres passat.
Entre altres coses, diu així: eLa Guardia Popular Antifascista (GPA), organización policíaca,
de corta historia, pero ya muy odiosa porsu proceder,asesinó,de la manera méscobardey

vil que le fue posible, a un componente de nuestra Columna, que iba desarmado (...Ja

A continuació descriu que ixquerende les Saleses les ColumnesdeFerre, Torres-Benedito

i CNT 13, que ja dl..J al llegar al Gobierno Civil fuimos sorprendidosporlas formidables

precauciones adoptadas: puertas cerradas, Con un tanque para defenderlas, balcones y
yentanascon colchones y sacosde arena,fusiles enfilados haciala calle, tejados ocupados
estratégicamente... Seguimos adelante,y, al llegar a la plaza de Tetuan, nos encontramos

que, tanto en el Partido Comunista como en la Delegación de Milicias, estaba la gente
preparada como si hubiese de recibir con ataque o Como si lo preparase.x
Mésavant diu: cEn fin,los 'bravos combatientes' del Partido Comunista alcanzaron una
resonante Victoria, pues noshicieron treinta muertos y mas de ochenta heridos. No fue sólo
gente de nuestra Columnala que cayó, puessólo dela ColumnaTorres-Benedito hubieron
treinta y ocho bajas entre muertos y heridosLo
Posen el Partit Comuniste i la GPA de traidorsi covarts i diuen que deixen la questió
per a en acabar el feixisme, per deixuplina: Pero compréndanlo todos, nuestra actitud
no significa en modo alguno, ni miedo ni olvido., Lloci data:Puerto de Escandón,3 de

noviembre de 1936.

El manifest no té desperdici per a manifestar les armoniesantifeixistes delFP.
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—b—
Des que Ferraz me va dir ço queel PC estava fent abl'Arxiu de la Cúria, me trobe malalt

i disgustat. Deguéfer-me malel dinar d'aquell dia o ço quesiga, però és ben cert que P€/,
e6
contemplar tota aquesta ruina a que-ns condemnen aquestsselvatges, valdria més hau/€ i
mort abans ab el convencimentde quela pàtria valenciana anava CapalseulliberameT"
enlaire cultural, social i econòmic.

Desn febrer que estem passant dies anguniosos.El triomf de l'impúdic conglomerat
queestítolà pomposamenti falsa FP, quan devia retolar-se FBC (Front de Barbres Caní
incendiaris, iconoclastes, assassins i menjadors d'orelles humanes),ja es va senyalar per €

destrucció d'arxius i obres d'art, assassinats,violacions de xiquesi profanació de tori
FP que devia tambédir-se FIS (Frontde la Intolerància i del Sadisme, govern dels pijof:
queiristocràcia).
—(—

La Mútua Benèfica que tenim organisada en el taller paga als qui es troben malalts

set dies setmanals de indemnisació i s'abusa un poquet, especialment ara que treballe

setmanalmenttres rònecsjornals.

Ve tan rebé cobrar-ne set quan s'està amenaçat de no cobrar-ne més que tresl

D'això es queixa la directiva de la Mútua i me proposa de pagar-ne sols tres jornals
mentre dure el treballar-ne tres, car les reserves van escassejant:els deixe en llibertat per 8
què adopten aquells acords que la majoria prenga.
Jo no heeixercit encara nenguna volta el dret de vet que:m confereix el reglament.

eides
Com m'havienditsi el Dr. Sanchis Sivera,al quipillaren els sossoits a Perpinyà, per compté
d'internar-se a França havia comésl'errada de vindre-se'n a València, passe persa casa, plaça
de l'Almoina, 2, per veure'l.

Metrobe quela casa està incautat pel Comisariado de la Vivienda.
Ara tot son ados: Secretariado, Campesinado..., i d'aquesta forma volen furtar la respon"
sabilitat.
Els primers dies de revolta, al peu de tots els comunicats anava la firma efulà de talx,

emengà de qual..x, ara, ònegamentva: zel presidente,, cel secretarion, el Comisariadox,
etca. Encara quedenels qui tenenla llet als morrosi no.ls ha caigutla corfa.

En el pati hi ha un vellet al qui pregunte. No sap ni ha ogut mai parlar d'eixe Sanchis. Allí
hi ha un comandant de milícies.

Es veu quela casa fon incautadai entregada al dit comandanti ara m'explique en palt
el solt del governador demanantrespecte per a Sanchis Sivera i el salvamentde la seua
biblioteca.
Què s'haurà fet del canonge:
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se
Passe pel Palau —el Palau Arquebisbal es diu per antonomàsia Palau, però hui ja no:s
recorda més quepel carrer que és diu Pujà del Palau-, a sa porta hi ha una camioneta que
espera quelcom de dintre. La porta està tancada.
La camioneta porta elrètol eHospital-Sanatorioo. A la porta del Palau hi ha un paper
escrit que diu queestà incautatperl'Hospital d'Asistència Popular, abans San Juan de Dios,
regentat pel PC.
No crec prudent parar-me mésni preguntar. Sé ço que esperen.

Donela volta pel carrer de les Avellanes i mire perles finestres. No veig res. No deu
çomandre-hi paper. Enlloc es veu ni paperet perdut com a record.
fen
Passe perl'Arxiu General del Regne. La porta està oberta. Puge l'escaleta, toque com

d'ordinarii, com d'ordinari, m'obrin. Nengunaprecaució.

—jPerò, que vostés no s'han donat compte dels moments que vivim2 jPerò ab quina
garantia de seguretat conten pera tindre l'Arxiu com en tempsordinari, sense tancar la
orta o posar un paper qualsevol que salvaguarde l'Arxiu2 4Però no s'han donat compte
que un bon dia podenvindre ab un camiói carregar paperam pera fer-se en diners2 ji com
es van vostés a oposarni cridar ningú si ni telèfon tenen7

Turégano,l'oficial, me mira atònit davant la meua indignació. No ve nengúa investigar

j deuen, quant menys,tancar la porta.El qui vullga quelcom, que toque.

No està Ferraz i me'n vaig.

Si queda alguna cosa delsarxius i museusi biblioteques, serà per miracle. Tot és a mercé
de les columnes deferre que:n el món —valencià- hi són.
God save the... valentian culture3"s
ge

Enpassarper la Xocolateria de Senta Catarina, veig que han tapatla paraula santa. També ad altres llocs han tapatles paraules san i santai trencato tapatels llocs que hi havien
imàgens: eXocolateria de Catalinao, dardí de Valeron, etca.
A la plaça de la Regió, abansdela Reina, hi ha una casa de menjar que abans d'esdevin-

dre dLa Repúblicax es dia eComidasla Reinax, en vindrela República, taparen la dRex i va

romandre cComidasla inav. Després va anar usant-se el paperque tapava la dRev i aquesta

apareixia, però ara, curant-se en salut, han deixat rònegament cComidas,.
uafa

A Massarrojos me diu ma muller que ahir, a Moncà,hi va haure una manifestació de més

de dues mil donesen contra deles disposicions del Comité queels exigia que entregaren
demàels jornals per a donar-les vales.

346 El significat dela frase en anglés és eDéu salve... la cultura valencianaa,i presenta un puntirònic bastant
característic de Nicolau Primitiu, ja que juga amb la similitud ambl'himne d'Anglaterra, que comença eGod

save the Queens (eDéu salvela reina).
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PRERErcatetó
qe

Ab gran avalot digueren les dones que nols entregarien, seguramentenvista de l'èxit
obtingut ad Alfara ab el sistema del comunismolibertario.
È

Hi han molts pobles on els comitéseixercixen un ver bandolerisme.Per contra, n'hi han

altres on els comités s'esforcen pereixir d'aquestdiluvi que amenaça a ofegar-nosa tots.

Delícies revolucionàries. Però els revolucionaris són incorregibles. Després delfracàs.

diran que no els han deixat desenvoluparni posar en pràcticalesllurs sàbies i salvadores
teories.

Com sempre, la culpa serà dels demés, no d'ells ni dels llurs procediments.
—l—

A Víctor (Buesol li ha contat u qui venia de Roses, que fon bombardejada tota la costa
catalana i que desembarcarenfeixistes, que ad ell el detingueren i en dir que anava perla
família, el deixaren passar.
També m'ha dit ma muller que la marastrali ha contat el mateix cas dels camions d'Oropesa sorpresosper la marineria facciosa, però aplicada a les costes d'Alacanti per compte

del tresor del Palau Real, barres d'or de les reserves del Banc d'Espanya a Madrit.

Els diaris vénen plens d'ordresdelsdiferents sindicats i organisacions polítiques del FP

comminant els seus membres ad allistar-se.

La Comissió Gestora de la Diputació, composada perFP, té que dimitir considerant-se

fracassada, no podent acodir a les seues obligacionsi ab un dèficit de varis milions. Josél

Sànchez Requena, queés u dels gestors, diu que no han fracassat pels enemics, sinó per
les dificultats oposadespels amics.
Aquests bambausesfiguraven quela fera que aúsaven als enemics no es tornaria en
contra d'ellsi els respectaria. La fera no entén aqueststòpics: orden revolucionario, orden del
desorden, orden dela indisciplina..., i altres cosestan... gracioses com aquestes.

Tambéels diaris ens en fan un pap en dir això de que eMadrid serà la tumba delfascismoo,
Alacant ha estat bombardejat, atenyentun vaixell. Diu que el de guerra argentí 25 de

Mayo, en vista queles píldoresli anaven prop,tirà canonades als avionsfacciosos.

Ad Astúries, el batalló leal Rússia causà cin-centes baixesals facciosos.., però morel seu
comandant Altuna.

No seran eixes baixesdels leals2 A voltes, convéllegir les notícies dels del Govern a
l'inrevés.
Anglaterra acusa a Rússia de mancar al Pacte de No Intervenció. Com no diuen que ha
acusat a Alemanya,ltàlia ni Portugal2 Com també no les ha acusat França2

—h—
La tia Carolina (Ibàfiez Alonsolli ha contat a ma muller que ja anaven a deixarenllibertat el seu gendre Agostí (Pérez de Lucial, l'apotecari de Moncà,qualels han (dit) que s'ha
presentat una nova denúncia perIR i això ha detingutla lliberació.
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Sospiten que es tracta d'un cas de mala entranya d'un competidor apotecari que es
va posaral seu carrer mateix perfer-li la guitsa fa temps, i perquè des d'allavors no tenen
hora bona.
Heu estan averiguant. S'han donat molts casos d'aquests, segons hom diu perahí.
la.

Estan trencant ço quehi romania a l'església. S'ouen els colps des de casa, de quan en
quan.L'ànima, però, està ja cuirassada i resignada.
Diuen si han rebutordres de València pera habilitar-ho per a quelcom.
—m—

(Rafaell Canyiçares em diu que perràdio han notificat que s'està bombardejant Madrit
pels militars i que a Oviedo ha entrat una nova columna per a descongestionar tot allò.
Dissabte, aset de novembre de 1936
—a—

Lluís (Zalbideal, qui ha romàs aquesta nit a Massarrojos, ha ogut la ràdio i ens diu que
els militars han pres CarabanchelBajo i s'han fortificat en la Casa de Campo, que ataquen

Madrit 150.000 hòmensen tres columnesi que encara n'hi han 50.000 més en reserva i que
el dimenge —demà- entraran en Madrit.

Lluís sempresol rodonejarels datsi adelantar els aconteixements. Les ganes li fan veure

llubernes.

alii
Altaller, MiquelPeris, el montador quive d'Alzira, diu que entre hòmensi donesaixí vells,
jòvens o xiquets, hi han uns tres mil assassinats. Heu considere un xic exagerat.
Ell ha estat en el molí de IFrancesc) Montagut. Diu que aquest està amagata València,
però queel Comité sap onési va perell de quan en quani el porta ad Alzira. Ja l'ha portat
tres voltes i trets més de cinquanta mil durs.
—Quan li'ls traguen tots, el mataran —diu com una cosa fatal.

No sé que Montaguttingueratantsdiners disponibles.
—Enel molí hi ha ara tres voltes més personalquehi havia. S'han posat 14 duros semanals cadascúi fan lo que-ls dóna la gana.
El Miquel me pregunta com va açò. No volallistar-se.

—Quantel Govern moscride per quintes, ya aniré si me toca, i com yo, pensen cinquanta
mil. Això de que cadasindicatn'alliste uns, i uns vacheni atres no, (no) me'm pareix bé.
Ell no veu la cosa moltclara. Per quise lluita2 On van2 Què passarà després, quan guanyen2
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—Com acabarà açò7 AÇÒ no pot acabar bél Açò acabarà molt mall —terminà diguentme, com si haguera fet un gran atreviment.
l aixina és, car en aquest temps no es pot dir això davant de tots, sots pena de mort,

—e—
Carrascosa, August, qui viatja contínuamentpels poblesi està en contacte contínua-

mentpels poblesi està en contacte continu ab els comitési els parroquians, quasitots ells

arruinats, conta coses curioses.

Lo característic és que els diners s'acaben.
El Comité de Polinyà diu que està format de bones persones qui tenen bona voluntat
defer-ho bé, però que no s'aclareixen.Els diners s'acaben, van trampejanti diuen que sing
els resolen la questió de la venda dela taronja, estan arruinats.

El president del Comité és un jove que anavaa clavar caixes de taronjai li dia avorrit:
—A mi, que-m lleven d'ací i que-m posena clavartatxes.

Ad Alginet, Gandia, Déniai altres punts,li han dit que han emitit paper monedaper a Ja
localitat. Li dic que me proporcione alguna mostra,ell quité l'ocasió.
A Xàtiva, diu que han posata totsa treballar senyalant un souals fadrins, altre méselevat
als casats sens família i un plus de 35 pessetes per cadafill que es tinga.

Diu que notéfi els assassinats que s'han comésen els pobles per esborrar deutes, (co-

mesospjels individus poc escrupulosos que han trobat aquest un bon medipera liquidar

comptes, denunciant perfeixistes els acreedors.

fas
També(Rafael) Planells està rebotat ab això de la movilisació, com molts altres dels
afectats:
—Yo aniré quantel Govern movilise per quintes.

Tampocestà conforme en que movilisen els sindicatsi partits i que uns vagen, els més
infeliços,i altres romanguen emboscatssots la excusa de que tenen ocupacionsimportants
en les organisacions.
Mediu quetotlo queli està passantal seu parent, sospiten prové d'un xofer que va
tindre i d'un policia al quili va emprestardiners.
El xofer el temptà perquè comprara una camionetaper a fer viatges de no sé què,
Prompteva notar quenels viatges que-l xofer anava assoles perdia i, quan l'acompanyava,
guanyava. Diu que va tindre bastants disgusts ab ell per sa manca defidelitat i altres coses,
fins queli va deixar la camioneta perad ell: però, segurament, no estava content, perquè
haguera volgut, sens dubte, quel parent s'havera deixat explotar més,i ara ha aprofitat
l'ocasió per a venjar-sei, de pas, no pagar-li la camioneta.

—Si no haguera segutper mi, a estes hores se l'hagueren fet ya: però el meu Comité

està averiguant-ho i anem a comprovar esta nova denúnciai, com resulte falsa, ara sí que

se la Carrega.
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Al policia li va manllevar unsdiners.Era veí seui li va dir queli hu tornaria a poc a poc, de

la paga: però va passarel tempsi noli hu va tornarni dir res, i en vista de que, després de
vàries instàncies, no conseguia el cobrament,li va donar l'assumpte a un seu procurador.

Fa poc vatindre d'anar a consultar-li al dit, quelcom,i, en veure'l, el procuradorva rebre

gran sorpresa:

—Yolfea sotarrat molt de tempsi

I va dir-li quelpolicia estigué en sa casa demanant-li els documents que provavenel

seu deute diguent-li que l'acreedor havia estat assassinat.
D'això dedueixen quela primera denúncia degué estar feta pelpolicia.

Fes bé i no mires a qui. Aixís deu ésser: però, no fer bé a migges,sinó per complet o no

fer-lo. Els préstecs solen ésser beneficis incomplets que quasi sempreresulten en danydel

suposatafavorit perçò, sovint, creen contraris i àdhuc converteixen els amics en enemics.
l'no obstant,el préstec és una funció social necessària, però sempre que es puga, deu

fer-se donatiu i no préstec,i si préstec, sens usura,i ans disposar-se a pedre'l que recurrir
als tribunals demanant-ho.
I pensar si és immoral fer favors a vipres, de les vipres hi ha que fogir, si no es volen

esclafar.

—Oe—

Carrascosa, Aureli, diu que van en carruagesper ahí fent propaganda de movilisació.
En u anava un comuniste discursejanti dia que, si no prenien les armescontrael feixisme,
tindrien que prendre-les en contra de Rússia.

ls
Passe per GravadorEsteve, 4, per veure quina organisació va detindre a Lluís Estevan, i

no veig més que una banderaroja i negra al balcó del primerpis. Ni un rètol,ni un lletrer

que dia quisón els qui ostenten la bandera.

ego

Me presenten els rebuts de Proa del mes de setembre i dic que no puc pagar-los, que
més avant veurem.
Me sembla que no van firmats per nengú i me pareix una poca vergonya que no facen

res, que no donen senyals de vida, que:ns hagen expulsat i que damunt menvien a cobrar

els rebuts.

bi
Ma muller me conta queel sogre del'alcalde, (José) Cano Coloma, qui viu ací dalt de

nosaltres en GonçalJulian, ha dit que el Cano li ha manifestat que estaven d'enhorabona

car ab els reforços enviats a Madrit atacarien per darrereels facciososi els destroçarien.
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Doménec, el meu fill, me diu que acaba d'oure per ràdio queles tropes de (Francisca)
Franco estan entrant a Madrit i que el Govern s'hatreslladat a València.

je
En anar a Massarrojos, me trobe enel tren a Pepe Gasent, el mestre d'aixa de Monàà,

parent encara de la dona, qui me diu queels tres mestres d'aixes del poble s'han conjuminat

pera socialisarl'ofici i que cadascú continue treballant en llur casa, puix que, com no són

mésqueellstres,elsfills i un operarija vell, podran arreglar-ho bé.

També me conferma ço de la manifestació de dones a Moncà. Diu que eren de dues a

tres mil i anaven com a feres.

Tambédiu que han protestatels carreters que no volen vales, sinó cobraral diner,i hui
ja no han enganxatles cavalleries i no han eixit a trevallar.
Aiximateix me diu que el Comité deLlíria ha estat assassinat pels del poble mateixos.
lab gran reserva me conta que,estant esperanta València en un sindicat de la UGT per
informar-se dela socialisació, ha ogut que un dirigent dia en un grup:
—Vosdic en veritat quel Govern està en València, oficialment, des de les once.

li

Nagore (Eduard Nagore Gómez) mosdiu que la Guarda d'Assalti la GRN, abans Guardia

Civil, s'ha sublevat a Madrit en favor dels facciososi que aquests són els qui formen la 5a

Columna quedia el general Mola.

sl
Els diaris publiquen la movilisació general de tots els camionsi xofers de camions de
la província.
Continuenles organisacions insistint en la movilisació. Uns movilisen dels 20 al 35 anys:

altresfins els 40, els més trempats,fins el 45.

Un Josep Taroncher qui ha estat anomenatjutge per a què entenga enels delits de

robatorii d'assassinat, es veu obligat a dimitir per no poder complir la seua missió a causa

deles dificultats queli posen les organisacions... antifeixistes.
Cas paregutal de la Diputació.
Homesque encara queden ab vergonyaenel FP.

Continuen els governamentals refusantels facciosos, però aquests, toçuts que toçuts,

no sé què aguarden pera retre's.

Es lluita en els ravals de Madrit.
—m—

Lluís (Zalbidea) ens diu que no sabenres de la mitat dels camions que enviaren a Madrit
carregats de gasolina i que no queda essència més que per a unestres setmanes.
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—NA—

Víctor (Buesol ha estat a Quatretonda per veure la construcció d'un grup escolar. Aquí
diu que ha tengutl'honor de seurealllat del pare del botxí d'Alberic.
Aquest, diuen que és un bona persona,tot el contrari delfill, que és una mala bèstia,i
un dia que el pare, no podent aguantar méselcrits i laments de sa casa, va agafar les claus

jels va asoltar tots, i conten que elfill va manar cercar son pare per a matar-lo.

Diu que ad Alberic hi han huit comités destinats cadascú a una cosa.
El sistema emprat pera incautar-se dels bens d'algú era matar-lo i després saquejar-li

l

la casa.

En tornar-se'n a València s'ha vist sorprés pel gran nombre d'autsforasters que circulen

per la ciutat, especialment de Madrrit.
I

—o—

j
l
l
l
l

BaldomerVendrell, qui ha vingutper passar el dimenge ab nosaltres, ens diu que ja ha
estat destinat a Fortaleny, que és ço queell desitjava.
Aquíli han dit que no s'acostara pel poble fins que tot no estiguera acabat.
—Estem tots molt compromesos i no volem que vosté se comprometa també.

Els hòmensde Fortaleny sóntots bellísimes personesi els llurs compromisos han d'ésser

manques lleus. La mateixa frase ja heu indica.

Els vers delinquents cerquen comprometre quant més gent millor persi toquen a menys

pena o poden tirar-se les puses de damunt, com essoldir vulgament.

Ens conta que a Vilanova de Castelló n'hauran assassinat uns 180, i entreells a un tal

Serva, conegutnostre,i al fill, davant mateix d'unafilla prenyada, a punt d'eixir-ne,i a con-

tinuació ad ella. Aquí han declarat el comunismellibertarii estan veent-se negresi enel
camí dela indigència.

Ahir ne mataren a València set de Sueca.
També mediu ques'havia rebut un telegrama de Madrit anunciant que es preparava
aloixament perals vells, donesi xiquets que venien fogint de la crema.
ie

Diuen ques'ha ordenatsustituir els comités reorganisantels ajuntaments, però aquells
es resisteixen a soltar el mosi pareix queel d'Alzira ha convocat per a demàa la dita població tots els comités de la Ribera per a demanar que cadascú siga independenten elllur

poble, és a dir, proclamar cadascú el comunismellibertari i viure quelcom així com sinohi
haguera més món que:llur poblet.

rars

Es conferma que el Govern ha vingutpitant a València, així com gran nombred'auts dels
personatgesi personatgets deFP ablesllurs famílies i molts altres que han pogut escapar
del furiós atac que-s nacionalistes sembla que han emprés sobre Madrit.
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EE

Els moments són greusi de gran emociói la gent es disposa a estar pendentdela veu
misteriosa de la ràdio que ens diga què està passant:
En aquests momentseslliura la sort d'Espanyai tal volta la d'Europai dela civilisació,i
una angoixa ens ofega davantla duda,el signe d'interrogació que tenim al davant.
Com reaccionarà aquesta gent enganyadapel conglomerat del FP2 Què ensreservaran
els dies successius2
Dimenge, a huit de novembre de 1936
—Id—

Tonica (María Antonia Senent) m'ha dit, sense poder-me donar més detalls, que ahir anaren a Moncàab ordres de València manant al Comité que es deixara de comunismesi desfera
tot quant havia fet, i que estava tornant a cases i botiguetes ço ques'havia incautatja.

Es veu que a la vinguda del Govern han volgutveuresi posen algunavalla a les demasies
dels comités dels pobles.

ds
Anit, la ràdio facciosa anunciava la gran ofensiva que es fea sobre Madrit diguent que
havia estat suspesa a causa delviolent temporal desencadenat, el qual amenaçava desarticular la vanguarda dela reraguarda.
L'alt comanamentmilitar ha ordenata la població civil que es concentre entre la Castellana, l'hipòdrom i els nous ministeris, elís) qualls) respectaran sempre queels rojos no es

valguen d'açò per a hostilisar els nacionalistes.

—(—

Baldomer(Vendrell) ha ogut dir que a consequència dels bombardejamentsa Alacant,

foren trets i assassinats més de mil presoners.

Ed
Juli Bellot ens conta un cas d'Alberic —els Bellot són oriunds d'aquí, d'on erenllurs avis-.
Diu que anaren per un capellà a Massalavés i quan el mataren, li tallaren les orelles i els

testicles.

Al dia seguenthi havia una boda i damuntdela taula estaven posadesles despulles

citades del capellà, segurament perfer burla i com mofant-se del matrimoni canònic,i en
el convit de boda anarenles orelles sacerdotals de mà en màcirculant ab gran gatzara.
—Dus, que vaig a beure'm un got devi en orella de capellà.
l allà anaven lesorelles entre les risotadesdels selvatges.
— P—

Els diaris confirmenla vinguda del Govern a València per a prepararla victòria. València
serà com Cadiç quan la Guerra de la Independència, com Burdeus quan la Gran Guerra.
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Diuen quehan refusatl'atac a Madrit pels facciososi que la Columna Antigàs de la CNT
els ha fet retrocedir quatre quilòmetres.
Tots els periòdics parlen de l'aniversari de la Revolució Russa.

els
Circula el remor de que Alacant està en poderdels feixistes.
El SRI —Socorro Rojo Internacional demana hostatgeper als qui vénenfogint de Madrit
i tindrem que anar-nos-en a València, car pareix que han estat en casa a preguntar si hi

havien habitacions desocupades.

També els periòdics publiquen una orde demanant queels veins de certs carrers, entre
ells el nostre, entreguen un matalap, dos llançols, una mantai un coixí.
maies

Mon germà Emili (Gómez Nadal), que ensva dir vindria ab la dona aquest dimenge, no
ha apareguti ensté ab ànsia persi no ha poguteixir de Madrit a temps.

—h—
s'anuncia que el Quarter General del Govern haestattraslladat a Tarancón i que el dels

facciosos, a Talavera de la Reina o delTajo.

Unss'aproximen i altres fugen.

ec
Carme Doménec, cosina de Tonica, mestra de Carlet, ve esglaiada —més bé atònita— pels

darrers sossoits en aquesta població,la Nit de les Animes.

En arribar aquí al sendemà perfer costura, encara va veure els carrers ensangonats i
deserts, les cases closes i tot en silenci.
A les escoles, que formen tot un grup, apenesvaren anar uns pocs xiquets. Les mares
no s'atreviren a deixar elsfills eixir de casa, i així quasi tota la setmana.

—Preguntaven i ningú s'atrevia a dir res, per por.
Li contaren que aquella nit no estaven en el poble els del Comité. Nengú no sap si això

es va fer ja a cosa feta.

Uns cinquanta milicians del poble, fuetejats per tres o quatre qui venien del front(tal
volta d'eixa luctuosa Columnade Ferre) recorregueren el poble avalotant i manantpertot

arreu:

—iPuertas libresi iPuertas libresi

És a dir, que obrigueren totesles portes.

Conta que la gent, atemorisada, entreobria les portes, aguardant esglaiadala indesijada

visita, i anaren traguent individus —uns cent- pera cloure'ls a la presó.

Molts no hi arribaren, assassinant-los pels carrers: altres se'ls emportaren per a matar-los
enfora del poble, a tres els arruixaren en gasolina després de morts —si estaven morts- i
els botaren foc.
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—
nn
A una dona partera a quise li endugueren el marit, carnicer, i s'alçà delllit per protestar,
la mataren en sa casa mateix.

Tot lo món es clogué enllurs cases, clamanti plorant, quitenia llàgrimes, o tremolant, i

els victimaris començaren detraurels de la presó, tapant-los la boca (perquèno és donaren

compteels qui hi romanien encara),i matar-los, però els empresonats,tancats en un antic. —
convent, passaren elforrellat.
Va vindre perfi l'alcalde i es va posar davantdela porta diguent-los queja s'havia acabat,
exposant-se la vida, logrant que se'n anaren satisfets i pagats de la llur heroicai patriòtica
obra.

Vint-i-quatre víctims s'hagueren aquella nit. Al dia seguent, deixarenlliures els presos
que hi romanien.
El carnicer, en tornara sa casai veure el cadàver de la seua muller, es va penjar deses-

perat.
Loar al FP i als redemptorsdelproletariatl Vet ací el camí de la perfecció i de la nova
cultura: ell ens portarà al paraísi la felicitat.

Carme Doménec,incomprensivola, està aterrorisada i no voltornara Carlet. Són persones
incapaces de comprendreles belleses de les novesidees.

Dilluns, a nou de novembre de 1936
—d—

Anit va dir la ràdio facciosa queels militars tenen dominatsels caps de pont sobreelriu
Mançanaresi que els ataquen de balconsi terrats,avisant les nacions d'aquestsfets perles
conseqúències que poden portar.

—b—
Els de la CNT deltaller han nomenatdelegat a Enric Reig (Costal en sustitució de Ludovic
Bueso.

Aquesta vesprà tindrem Junta de Control.
Mon germà Pacova parlar ahir ab Pepe Renau,director generalde Belles Arts, qui va
vindre fogint de Madrit,i li va dir que tingué que eixir-se'n precipitadamentper ordre del
Govern: que unes hores abans havia vist Emili (Gómez Nadal), qui sabia tenia que vindrese'n a València i que no li va dir res.
Poc després ve matia, sa mare, plorant, preguntant-nossi sabem quelcom delfill.
——

Cride Doménec (Gómez) perquè parlem de la movilisació. Entenc que és convenient

s'afilie ad algun sindicat de metalúrgia, CNT peltaller, o bé a la FVE, com estudiant: però
així, desamparat, no deu estar en aquests greu moments.
eds
Vaig a la redacció de Verdad per veure si saben quelcom de mon germà Emili.
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En passar pel Palau de Fontanals hi veig gran movimentd'auts i milícies. Aquí s'ha instal-

lat la presidència del Consell de Ministres ab Largo Caballero —Largo Canallero, li diu Quei-

po-. Hi ha un aut materialment esclafat. N'hi han de gran luxe...

Que els proletaris no tenen tant de dret a fruir de coses luxoses com els capitalistes

si
A Verdad no sabenres. Hi han dosjóvens, molt jóvens. Quant menysentreels valencians

hi han pocs comunistes que es puguen deixar barbes.
Entra u que, en veure me, pregunta què vullc.

—HolalVosté ací2
És Salcedo, un altre jove fill d'Andreu Salcedo, mestre d'aixa del veinat deltaller, a qui

quasihe vist nàixer, acompanyat d'un altre mésjove encara.

Perles paraules que dirigeix al qui ja hi era, comprenc quelPC l'ha encarregatd'aposentadorde la gent governamental que-ns ha caigut de Madrit, li demanaa l'altre quehiés

al palau de Torrefiel, que es comprén ocupa alguna organisació comunista, per al Ministeri
d'Estat.

Salcedo està mullerat ab una germana d'IÀngell Gaos. D'aquí li deu vindre el comunisme.

Li preguntesi sap on trobaré (Josep) Renau i macompanya a l'Aliança d'Intelectuals, altre
organismedel PC pera caçar incauts.
Pel camí me pregunta:
—A vostél'interessa alguna cosa de Gonçales MartíY

Mediu que han tret dela collecció tot ço que podia interessar i que allò que hi roman,

qualsevol dia heutiraran alriu.

De sobte, pense dir-li que no, em repense, però, persi puc salvar quelcom i quedem

en queell m'avisarà:

—Estic en el Socorro Rojo Internacional, prop del Palau de Dos Aigúes. Si necessita

alguna cosa, pregunte por mi.

M'animei li recomanel'Arxiu de la Cúria, per si encara s'arriba a temps desalvar quel.
com:
—Allò heu tenim nosatros —me diu—,yo hu recomanaré.

of
L'Aliança d'Intellectuals està instal-lada en la casa d'u dels Trenor,al carrer del Trinquet
dels Cavallers, cantó al del Miracle.
Aquí no sabendir-meres de (Josep) Renau, però, en eixir, me'l trobe abaltres inconeguts
i en preguntar-li per mon germà, no-m diu res més de ço que-ns digué Paco,i en anar-se'n,
afig somrient i convençut:
347 Manuel Gonzàlez Martí (València, 1877-1972). Dibuixant,crític d'art i erudit. Va ser president de lo
Rat Penat durant dos mandats (1928-1930 i 1949-1958). Durant molts anys reuní una valuosa collecció de
ceràmica que es conserva en el Museu Nacional de Ceràmica que du el seu nom.
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—No-s preocupelAçò va bél
Però ell ha pegat a fogir de Madritl No siga quel dimoni...
ge

En anar cap a casa me trobe ab Enric Duran i Tortajada.Perell sé que han derribat là

estàtua de (Teodori Llorente.Ell creu que hu han fet valencianistes o, quant menys, han

estat la causa determinant, algunsrètols pintats pel monumenti escrits ab bona ortografia
valenciana semblen denunciar-ho: eDeixa la xica, calentl, diu u al peu de Romeui Julieta,

La veritat és que d'alguna manera té que notar-se l'autonomia valenciana: derribantj
trencantestàtues, cremanti derrocantobresd'art...
Es lamentem de moltes coses, però, què en traguem2

Meparla d'Àngel Puig:
—Era un homede pocail.lustració, no era tan culte com estos del FP —diu ab saironia
característica—, però va regalar a l'Ajuntamentla biblioteca que heretà de son tio Martí j

Grajales'$ Un atre mésculte i més valencianiste l'haguera venuti s'haguera fet en dinés,

Nosabia res, però pistola en mà va evitar que en València es pegara foc als monuments,
com ara s'ha fet pels mateixos quel'han assessinat, perquè entonces, quan podia, es va
oposar a la seuafúria.

Es referix als incendis de maig del31.
Parlant dels proletaris que han vingut escapats de Madrit en uns auts de plutòcrates,
especialment el delrepresentant dels proletaris russos,tira d'espatlles.
—Tinc unes ganes que s'acabe açò, per a poderparlar...

Un amic seu molt aficionat al foot-ball li dia l'altre dia, en termes futbolístics:
—Estamos a 3 a O i faltan quince minutos para acabar la partida.
—iNo melo harà U. buenol

afe
València està extraordinàriament animada: auts, vianants pertotarreu..., molt de foras-

teram.

Gent que passa portant matalaps,i camionsplensd'ells... Què passa2, es preguntaria
qualsevulla que del divendres a hui contemplara la diferència sens sabre que per Madrit
tiren armeles i confits sense bateig.
Passa Poyatos, el metge, veí, pel costat:
—Parece que estemos porSan José. La gente viene a verlas Fallas.

I, efectivament, sembla que han vingutfalleros.

348 Es tracta de Francisco Martí Grajales (València, 1862-1920). Periodista i historiador. Va ser redactor de
Las Provinciasi autor de notables monografies sobre temàtica valenciana com El notario Carlos Ros y Hebrera.

Biobibliografia (1891).

af
Ma muller m'ha dit que ha vingut Tomàs(Albalat Aparicio),el carreter deltaller, per a
endur-se uns matalaps a Massarrojosi portar-ne d'aquí uns mésfluixets per a complir ço
ordenat.
Tomàsli ha dit que, dies passats, varen tindre una reunióal taller per a tractar de la manca

de treball. Algú degué apuntar que la culpa la tenia la competència que ens fea Miquel
Úbeda, antic encarregatdel taller, hui establit, i Tomàsva trobarla solució del problema:

—Anem peltio cabut (l'Úbeda)p-afer-se'n ell.
Ma muller, esglaiada, ha reprovatla idea.

Però Tomàsesclata en unarisa semiidiota.
Afortunadament, no passarà res ni jo hu consentiria.

Com està la gent,fins la qui sembla mésinofensival

sep
Mentre duren les presents circumstàncies, els diaris es publicaran dilluns.

Diuen que Madrit és inconquerible. La Gaceta de Madrit es converteix en Gaceta de la
República i començarà de publicar-se a València.

Palma ha estat bombardejada perl'aviació leal i el creuer facciós Canarias bombardeja
Almeria.
Eoliai

Toni (Gómez) té una amiga, Asensi, condeixebla de Jesús i Maria, el socòs, casada:la qui

té dos germans militars als qui el moviment sorprengué en Saragossa. Li han matatel marit,

li han regirat la casa i ad ella i a sa mare les han ficat preses.

L'amiga està embaraçada. No sap mésdetalls.

L'Amèlia Lamo d'Espinosa, que dien sil'havien assassinada,la verenl'altre dia pel carrer

i sembla que no li ha passatres.

La qui ens va donarla notícia pareix persona quitot se hu creui li agrada donar notícies

catastròfiques.

debe
Ma mullerté interés en que anem a casa de la núvia de Doménecper saludar-losi, de
pas, oure la ràdio, que tenen molt bona i souen moltes estacions d'onallarga i curta.
Anem-hii aquí me diuen quefon el dissabte quan tiraren l'estàtua de Llorente. No tiraren
nengú dels ninots que converteixen el monument en una falla, cas que, encara reprocha-

ble, haguera pogut passar com a una protesta per no haure-li fet al poeta Llorente, el més
representatiu de la Renaixença valenciana, un monument mésdigne d'ell i del moment
que representava enla trajectòria del nostre recobrament. No,la protesta, està vist que
nos interessava: lo importantperals iconoclastes era ofendre la memòria del gran literat
i els sentiments valencianistes.
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Aquestsrevolucionaris qui es diuen internacionalistes amen tantla humanitati l'univers
que obliden i victimen l'home, li enderroquen sa casai llastimen la seua ànima.
Hi han quiels albres els impedeixen veureel bosc, ad aquest, pel contrari, de tant con-

templar el bosc acaben perignorar que no existiria, Si no fóra pels albres.
—m—

Radio Tenerife diu que des de la presa de Talavera han causat als govenamentals 38
mil baixes, rònegament a Getafe, cinc mil, que la presa dels pontsfon tan ràpida que els

tranvies de Madrit continuaven a devallar pel pont de Toledofins veure's sorpresos perla
presència dels nacionalistes.

L'or del Banc d'Espanya haestat portat a Cartagena i embarcaten vaixells i diu que diuen
els governamentals que primerel tiraran a la mar que deixar-lo en poderdels feixistes.
Les dones marxistes de Madrit, diu quetiren aiguai oli brusents, que-ls nacionalistes
van cap a la Puerta delSol: que han tallat els camins que van a Concai València: que trauen
els presosi els afusellen.

Tambédiu quesies resisteixen dins deles cases, canonejaranels edificis: que ja es no-

tenlluites pels carrers entre-ls marxistesi els qui volen retre's, que els rojos es feren forts en
l'hospital de Carabancheli tingueren que bombardejar-lo.

L'embaixada francesa, diu que no se'n va de Madrit, que quatre columnes ataquen la

dita ciutat i que els reporters dels periòdics estrangers estan ja preparats per a enviar les

notícies de la caiguda de Madrit alsllurs periòdics.

Aquestessónlesprincipals notícies que recorde haure ogut. Radio Tenerife sembla que
és quelcom fantàstica i abulta les notícies, i encara diuen queles inventa: però deprés d'oure
la ràdio, les dones semblen més aconortades.
Dimarts, a deu de novembre de 1936
—d—

Anit, en gitar-me,vaig aguaitar pel balcó. l'avinguda del 14 d'AbrilY estava gairebé com
una gola dellop. Acíi allà, els farols de gas, pintats de blau fosc, semblaven animetes de
l'altre móno llubernesfantàstiques. Els més propers no feen més claroreta que un rodal

tènue de poc diàmetre. Algun balcó o finestra oblidat que anava cloguent-se: un vianant

que s'endevinava pel farolet pendulejant a saxons, de sobte, unallum forta que trenca les
tenebres, un aut que passa i desprésfoscori silenci, de nou.

le
En anar cap altaller, l'animació de gent, auts i motos, semblacreixent,i els tranvies del

Grau porten remolts com en l'estiu i aiximateix els dels pobles.
Com anem a plorar aquesta animaciól
349

Hui, avinguda de l'Antic Regne de València.
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En la barberia m'afaita Eusebi, qui viu en una porteria. En esdevindre els sossoiis, l'ama

de lacasa se'n va anari diu queli digué que se'n pujara al seu pis per a habitar-lo i, tal volta,
esquivar mals majors. Però ell no se'n pujà.
Poc després, el PS (Partit Sindicalistal es va incautar delpis, posanta la porta un rètol
que hu indicava, i li va manar que se'n pujara a viure aquí, cosa que ell féu.

Però l'altre dia anaren del partit i arrancarenel rètol, i ell ara té pori vol baixar-se'n no-

vament a la porteria:

—yPor qué habràn quitado elletrero2 —me pregunta Eusebio, que és xurro—. A versi

todaslas responsabilidades caen sobre mí.

—l—
En eltaller, Llacint) Pérez me diu que té entés que a Paterna continuen matant.

(Felipl Borja, de Benimaclet, me diu que per aquí —pel camí de Trànsits— continuen cai-

guentsardines. Ara, però, són milicians matats per la GPA (Guàrdia Popular Antifeixista).
Els posenrètols diguent per què els maten: per traidors, per espies, per lladres, etca.

L'altre dia estava el Xilenoi el seu secretari. Tenien senglesrètols que dien: ePorladróni por
no cumplir con la Repúblicar (no està massa segur). El Xileno és qui va assaltar el Banc de
València a Puçol, segons Borja.
Diu que a Benimaclet hi han molts individus a la Columnade Hierro, que és una secció

de la de Torres-Benedito. Aquestes columnesesdivideixen en centúries,i aquestes, en grups

de 35, abansvint-i-cinc.
No sé com van a formar centúries ab grups de trenta-cinc. A lo millor no són centúries

de cent, que aquestrevolucionaris són capaços d'esmenar-li la plana al mateix Pitàgores.
U d'ells, qui és amic, té un turmell desllorigat, car fon u dels qui el dia de la batalla da-

vant del PC dela plaça de Tetuan,es vatirar alriu en un excés de prudència,i li conta que

vingueren unestres centúries al soterrar i que, quant menys, dues no sabien que venien
ad altra cosa i es trobaren sorpresos per aquella encarnisadalluita als motius de la qual

creu aliens.

—Oe—

Me diuen queel general Queipo de Llanova dir anit que els facciosos habiensituat or
en el Banc de França: quel'or que volientirar a la mar, com no seria controlat per nengú,
es permetria omplir boljaques, que l'armament que Rússia havia enviat al Govern era pura

xatarra i que l'Ortega Gasset, el malo, dedicat a la compra de material de guerra per l'estranger, estava fent grans negocis ab les comissions de compra.

afores
Trobe a (Vicent) Mendoza,el policia, ab la dona, en la plaça de la seu. Porta una mà

embenada i me diu queja està quasibé:

—És convenientque s'allargue la cura per veuresi no caltornar (al front).
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ES Race eu

—No,si no ha de tornar. Als de més de coranta anysels envien delfront: peròtal volta

fóra preferible allò que açò. Açò està posant-se molt mal.
EE ee

Entre en un Bracafé, Són establiments on venen café delBrasil, fet i perfer.

Fa uns dies que s'ha acabatel café i com el dipòsit el tenen a Barcelona,i d'aquí non

deixen vindre, hauran de tancarels establiments.

És xocant ço que passa ab catalansi valencians. Aquells, abans catalans que de la FAl o

del erosari de l'aurora3, pensen ab Catalunyai la seua conveniència: ací, pel contrari, donem
lo nostre i ço que noés nostre. Tot per a Madritl Tot pera asclafarel feixisme assassíl

be
I per València tot són rètols —pasquins— dedicats a Madrit i a la defensa i abastiment de
Madrit.
U no és sanguinari, però en lo íntim de la seua ànima desitjaria que entre miliciansi

facciosos —mitat per mitat- deixaren Madrit a pla. És possible que es solucionara gran part
del dany queels espanyols sufrim des de la mala hora que se'ls va ocorrir fabricar una ciutat
per a capital del'estat sense més medis de vida que la sang que xupla detots els àmbits
peninsulars.
iMadrit, viver de sangoneres, me fa convertir en unterrible iconoclastal
—I—

Vaig a visitar la mare de IFrancesc) Soriano, qui me diu hafetvàriesvisites al sindicat on

era afiliat el fill pres, i li han dit que perells no hi ha cap inconvenient d'abonar-lo, però que
Cal la conformitat de la UGT.
Anava acompanyada pel sogre d'IÀngell Gaosi Josep) Renau, quiés amic dela infantesa,
i qui li ha dit va a procurarla dita conformitat.

Jo crec que és una modallarga que li donen. Aquesta darrera voltali va dir el presi-

dent:

—-Sies tractara d'un lladre o un assessino, ya estaria en lo carrer, però aixina...

Efectivament,no hi ha crim més espantós queésser de dreta,anar a missa,tindre estampes o medalletes... Un homeaixí, com no és revolucionari, deu ésserfacciós.
(Qui no és ab mi, és contra mix és un principi adoptatpels revolucionaris d'un fons
exterminadors que no té parigual.
Passe pel despaig de Joan Senent (queera d'ell) per veure Pepico Ibànyez si té alguna

lletra tornada de les endossades per mia Joan. Me'n dóna unadecent pessetes.
Pepico me diu que la GPA és hui Guarda Nacional, ésa dir, que la guapa —així li diuen els
comunistes- ja no existeix des del famósfet de la Columna deFerre. Abansportavenalpit
una placa de bronze ab lletres ressaltades dGPAx, un nombre i 4VALENCIA,.
552

6

EET

FE

El dia que la famosa columna va devallar a València i començà de desarmar-la, diuen

males llengúes que els de la GPA s'arrancaven les plaquesi lestiravenals albellons. Ço ben
cert és que ja no s'ha vist nengun geperut perahí.

Pepico, que continua essent un eresponsablea d'aquesta nova-vella policia, està que
tira flames ab l'heroica Columna de Ferre, però al propri temps està plenamentsatisfet del

castig infligit a la mateixa pel PC.

—Que torneni Que tornent I eixirem a recibir-los i no:n deixarem u.

Diu que van a enviar-los al front de Madrit.
ICarlos) Gargallo me vadirl'altre dia queli havien dit si a la Columna de Ferre hi havien

aristòcrates emboscats,i ens cità nomsi tot que no recorde.

apte
IRafaell Canyiçares me diu que els milicians de la CNT no volen entregar els fusellsi els

amaguen.Així hanfet els qui monten la guarda en casa del seu cunyat, mon nebotPepito

Bellot.

Estan acomodantel Palau del Comte de la Vallesa de Mandor,al carrer de la Metalúrgia,

abans Cavallers, pera instal-lar un ministeri segonsdiuen.

des
Els diaris vénen plens de notícies de les activitats ministerials. Diuen que Madrit refusa

els rebels.

Catalunya adoptael tractament de ciutadà perals càrrecs municipals.
—m—

Anit va dir (Gonzalo) Queipo de Llano que després que caiga Madrit, atacaran Valèn-

cia.

Lluís (Zalbideal ens diu que ha ogutla notícia que Guadalajara ha caigut en poder dels
militars.
—n—

Aquesta vesprada tenim eneltaller Junta de Control i mon germà Paco volque hi

assistixca.
Com m'han dit que han tirat la estàtua de Sent Andreu qui havia damuntla porta de
la seua església, passe per aquíalafí de recrear-me ab els primers rugits de la nova cultura
anarcomarxista.

Jagut davantla porta és la image de caliça mutilada pel baci pels cultors iconoclastes.
En la capelleta hi roman la creu.
—O—

Es reuneix el control. Es discuteix. Els més enterats expliquen què és això del control:

—Controlés... un control del personaldeltaller que controla... la indústria controlada...
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DRDR
Aquestave a estarla gran síntesis de les discusions on cadascú aporta els seus coneix
xements en la matèria.

El mésenterat sembla ésser (Tomàs) Alepuz, eltornerrepresentant de la metalúrgia UGT,

i parla ab gran sentit de suficiència i escolta els demés ab els somriures condescendents

d'un homesuperior.

Unsentenenper control rebaixarels jornals de tots eixos viajantsi personal administratiu
i director, que no sé per quinscinc sous ha de cobrar més que un peó o un carreter, estant
així que són ocupacions molt descansades en les què hom no suaniesfa roig.
Clar que els demés oposen la majorresponsabilitat del càrrec, la major preocupació,
els viatjants, les hores indeterminades,les impertinències, etca. etca.: però peral Quillima,

malla, clava tatxes, això no-l convenç, ni que apenestocal'hora ha acabatla seua missió i
preocupaciói altres, com la poca cura, el pocingeni, el poc fòsfor, etca.

I quinesseran lesrelacions del control ab eltaller2 Serà eltaller qui manei ordene el
control, o aquestaltaller
Per fi, acaben per acordar anar demà al Comité de Control de la Metalúrgia per a què
pose enclar molts punts obscurs..., si potl
El meu paper ha estat meramentpassiu. Quelcom així com quanles nacions envien un
observador a la Societat de Nacions.
Es parla de la guerracivil i de l'actitud de la FAI, indeixuplinada, que sembla,a voltes,

contrarrevolucionària. Mon germà està convençut de queésaixí.
També ens diu com un gran secret d'estat per a què no hu digam, que un dia d'aquests
Largo Caballero donarà oficialmentla notícia de la caiguda de Madrit: serà, però, una consígnia que coincidirà ab vaguesrevolucionàries ad Anglaterra i França.
Tots hi romanem bocabadats, especialmentjo, davant del geni, no sé si dir innocent ó
criminal, dels revolucionaris.
Ço probable serà que açò no passe d'una estratègia de café.
Semi

Vaig a arreplegar la família, que és en casa de la núvia de Doménec. Estan escoltant la
ràdio. Tota la família fent labors domèstiques ouensilencioses la relació del spiher.

Ràdio Tetuan diu quela cavalleria nacionalista hatallat el camí de València: que estan ja
en Atochai el passeig de Las Delicias, que des de l'atac a Talavera, els governamentals han
tingut 38 mil mortsi 18 mil ferits, i que la República del Salvador ha reconegutel govern
de Burgos.
sl —

Lluís Zalbidea ens diu que hui tot el dia ha estat la CAMPSA plena d'auts i Camions per
a Carregar gasolina per a Madrit.

554

Dimecres, a onze de novembre de 1936
—d—

A Ontinyenttinc un parroquià, RamonSoler Herrero, qui té un molinet, el de SentJaume, sobre l'Almaig. El germà major d'aquest es dedica a fabricar carabaçatconfitat, molt

bo, per cert (Ontinyent té fama de bonesllepolies), qui fa tempses va establir a València al
carrer de Llíria, hui SalvadorGiner, sinó l'han canviat pel emiliciano Garrofax o algun altre

heroide la revolució.

En passar, me'l trobe a la porta parlant ab un altre:

—Salut, don Emiliol

A mi em diu adon Emilio no sé per què, i no pense traure'l de l'errada, no siga que a
l'altra volta me'n pose algun desagradable. Al menys, queli dure el edon Emilios.
Li pregunte per Ramon. Me diu ab unaindiferència que-m sorprén:
—No séres.
—Però,no sap si està bé o li ha passat algo2
—Noséres: però no estranyaria queli hagueren fet alguna cosa, perquè la dona és

fassista. En Ontinyent, casitots sónfassistes. Allí n'han mort 190 i n'havien de matar mil. El

99 per sent són fassistes...
—Però si els mataren a tots, Ontinyent es quedaria assoles..

—Enca:n quedarien massa. Ahir ne mataren dos, despús-ahir huit. Ahir mataren un
capellài l'ama. Capellans, ya no:n quedaningú.Eixe, perquè estava malalt, però quan s'ha
posat bo,l'han mort...

No vullc seguirla conversació, un poc impressionatperla sang freda ab què me hu diu.
—Salut, don Emiliol —me diu en anar-me'n.
Heu haurà dit tot això pel que-ns escoltava
Ell és un xiquet burgés qui viu seguramentdela burgesia... delsfeixistes.
La classe mèdia s'ha tornat suicida.

reben
Al taller me diu (Rafaell Planells que, en vista que no fan res perla seguretat del seu
parenti que cadascú fa lo queli plau i no hi ha autoritat nenguna on poderrecurrir ab
seguretat, han pensat amagar-lo.
També mediu queen el Saler continuen haventtalegues, encara que no moltes.
—(—

(José) Arisa me diu que la Columna CNT13 pertanya la de Torres-Benedito i queara Sí
que els armaran, perquè han desembarcat molt de material de guerra a Alacant i València

i que en camions s'han emportat els avions cap a Madrit.

Talvolta els auts i camions que me vadir Lluís (Zalbidea) que carregaven en la CAMPSA,
no fóra rònegamentgasolina ço que carregaven.
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—d—
Entre els camions que requisaren perportar bidons de gasolina a Madrit anava el que era
de Bellot, el tollineri xofer, Victoret, un dependentseu queespotdir s'ha criat en sa Casa.
Juli Bellot, qui ha parlat extensament ab Victoret sobre impressions rebudesenel viatge,
mediu queell conta que des dels dipòsits de la CAMPSA esveulluitar amduespartsi Que
ço que està de modaentre els milicians éstallar orelles de feixiste. N'hi ha qui porta les
boljaquesplenesi les mostra com si foren recordances, i, efectivament, alguns escriuen en

elles si són de moroso defeixiste, i que per a demostrarel seu coratgei odi, trau una Orella

i se la menja. Açò, diu què és mésfrequent que puga paréixer.
Juli me pregunta el meu parersobrela situació. Continue tenint la mateixa sobre el
resultat de la campanya:triumf dels militarsi ruina econòmica d'Espanyaper a molts anys,
a part de la destrucció d'elements decivilisació i cultura, especialment,la ruina dela Nostra
Regió Valenciana, en totsels ordres, és horrorosa.
La família ha tornat a Massarrojos, però jo dine encara a València.Juli me fa Companyia
mentresdine i conversem.
—e—

Els diaris estan tots animats pera saplastarel fascismo asesinos.Enells, és açò que predomina, però, especialment, els comunistes i anarco-sindicalistes, una d'agranar cap a casa
que commou —euniónpara aplastaral fascismo2— però mirant semprede reill l'entranyable
amic antifeixiste i procurant quelestallaes caiguenal propiplat.
Diuen que han copat una columna facciosa en la Casa de Campoi queels feixistes
retrocedixen.
Han destinatel Colegi Notarial per a Ministeri de Justícia: la casa de Trenor, on erael
Centre delsIntelectuals Antifeixistes per a la Defensa de la Cultura (Aliança d'Intellectuals

per a Defensa de la Cultura de València (AIDCV)) —marxista-, el d'Agricultura, i a la Caixa

d'Estalvis, el de Propaganda.

llEls
Tres coses omplin els carrers: milicians, forastersi cartells. La propaganda de guerra:

4Alistaosi, contra el fascismol, campesinosts

Al cantó delcarrer de les Barques, hui Periodiste Sirval, n'hi ha un gran que representa un
milicià de tamany més del natural ab una gran ploma pegant-li ab ella i el peu a un tinter,
i demanant a la gent d'escritori que s'alliste.
Entre totsels cartells, però, n'hi ha u, ja dels primers dies, posatpelPartit Comuniste,

queencara hi roman acíi allà, que-m revolta i indigna cada volta que-l veig: 4Vigilancia

antifascista Representa un milicià ab gorreti fusell a l'esquena, ab una gran lupa en la

màobservantuns microbis que resulten ésser creus gammades, sots una de les quals està
operant ab unes pinces,trencant-li els braços, que sagnen.
Per què me repugna2 En nenguncartell ni en nengun actes'haretratatel PC tal com ési
els seus designis: exterminarfins la llavor detots els qui sel'hi oposen de manera cautelosa,

que no faça soroll ab pinces, cercantfins aquelles petitesesinvisibles.
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L'artiste ha fet un flac serveial PC. Els que no ho sabien, ja poden bé dependre ço que

podem esperar d'aquest partit que ha portat al màximum totes les màcules dels partits
polítics del segle xixí, i que la gent sensatai culta desitjaven veure desaparegudes deles
pràctiques del govern de la cosa pública.
en

Com SalvadorCarreres m'ha telefonejat aquest matí (per cert, que m'ha donatalegria, car

veig ques'atreveix inclòs a passejar per València, diu que de quan en quan) i m'ha demanat

queli faça unes recensionsperals Anals, me'nvaig al Centre de Cultura perveureels llibres

sobre arqueologia i història rebutsi dels què vol queles recensions faça.

En el CCV (Centro de Cultura Valenciana) me trobe que han convertit la capella antiga

on teníem el museet en malalteria, i encara han pres part del saló de actes del centre per

als llits dels facultatius.

Fas les recensions i me'n torne en Massarrojos.
he.

A Massarrojos, mon cunyat Senent me conta la tragèdia de Vicent Nicolau (Balaguer),

germà de la meua primera dona i mestre ad Alcubles.

Va anar aquí un aut de la Columna de Ferre disposatsels columnaris a saquejar casesi
endur-se individus, i el Comité del poble heu va impedir i els de la Columna en varenferir
u i els del poble mataren u de la Columna.
El poble es va armat,i enclòsli varen donar armaal Nicolau. Va pujar un altre aut de la
Columnaper venjar la mort del companyi conseguir elsllurs fins i els desarmaren, varen
pujar mésauts dels victimaris, el poble va demanar auxili: pujaren de la GPA, parlamentaren

ab els de la Columnai el resultat fon deixar-los-en endur setveins. Nicolau, en vista de la

nula seguretatdel poble, pegà a fogir.

Quètal la GPA2 Saben bé guardar... la llur pell
Dels qui s'endugueren, no sabenni paraula.

—l—

Tinguérem una fadrina, Maria, qui va eixir de núvia per a maridar-se ab un xic que dia
ella que era sindicaliste o comuniste, revolucionari. Ella no sabia bé queera.

Ve a casa, de quan en quan.Els xics, Primi i Empara, foren padrins del primerxiquet,

ademés, ella sembla que se'n va anar de casa agraida.
Huiha estat a Massarrojos a temps que nosaltres no erem aquí,i la fadrina Carme, qui hi
era, comentava que Maria s'extranyava que a nosaltres no-ns haguera passatres:

—iTan de derechas que sonl Ellas, todas son de Acción Catolica..

Tambéli ha dit quesi el marit se'n va al front, ella se'n vindrà a viure en nosaltres.

Aquests xurros són aprofitadets alamon.

Jo sóc de dretesperals d'esquerrai d'esquerresperals de dreta. És una delícia en temps
revolucionarisi Es viu de miraclel
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vv
Doménec me porta un avís de mòn germà per anar demà a Gilet, més enllà de Molyg.
dre.
Dijous, a dotze de novembre de 1936
—a—

Vaig decidit a anar a Gilet. Es tracta de veure l'emplaçamentd'unaturbina, i Com que és
Bartual, un antic constructor, especialiste qui hu ha defer, vaig perell, però averiguem Que
s'han suspésels auts de línea fins nova ordre, sens dubte per posar-los al servei de guerra,
i com el tren ix més prompte, heu deixem per a demàsi és encara temps, car mon germà
m'ha dit que no hi havia aigua més quefinsles dotze deldia.

—b—
Carrascosa, August,el viatjant, me dóna —me ven- uns vales adquirits ad Alginet pel
meu encàrrec.
Formen com tressèries. La primera fon emitida per a socórrerels parats de 0,50, una i
cinc pessetes, desprésen ferenaltra de cinc pessetes pera traure dinersals rics i esquivar

expoliacionsincontrolades i lladronícies, i, nalment,altra de 0,50, unai cinc pessetes pel
eComité de Enlaces per a poder donarfeinai collir l'arròs.

Alginet és u dels pobles on han passat menys coses desagradables i on diuen que-ls
comitéss'han portat bé dins les circumstàncies.
—(—

Els qui formen elcontrol en eltaller es reuneixen i parlem ultimant ço que havem de
tractar aquesta vespradai consultar-li al Comité de Control de la Metalúrgia.
Com en sessions anteriors, tot són mitgestintesi no és concretares. (Enric) Reig, qui
sustitueix Ludovic (Bueso) com a delegaten el control de la CNT, diu que no tots eneltaller
estan d'acord sobre què va a ésseri fer el control. Sembla quehi han alguns qui pretenen
rebaixar els jornals i sous méselevatsi igualar a toteltaller i setmanalmentrepartir-se a raó

de ço que es cobre.

Açò heu considerem tots com un absurde, i especialment els administratius. Jo sols oixc
i calle, car éslitigi que han de resoldre entre ells: i hi ha llarga discussiói tots pareix que
estan d'acord en considerarl'absurditat, però no massa la representació obrera, qui és la
qui està en contacte ab els obrers.

Entre aquests, n'hi han especialmenttres o quatre, els més sorrutsi llevantiscs, ajudats

pel personal menori perles circumstàncies, a quiels vindria molt bé pujar-se el jornal unes
pessetes diàries —creuenells—, encara a expenses del'altre personal, aferrisant-sea la justícia

de la igualdat queésla pitjor desigualdat,i la més gran injustícia: igualarl'actiu ab el mandrà,
l'intelligent ab l'estúpid, el responsable ab el meninfot.
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(Enric) Reig diu queva trobarahir a Ludovic, qui va dir-li:
—Quan s'incauten deltaller
—l per què no t'incautares tu quan estaves de delegat2 —li va retrucar el Reig.
—És que ahí cada u és de la seua garba i vol una cosa.
El Ludovic els ha ficat una cantitat de fum en el cap, que no es podenaclarir, especial.-

ment el soca del'Arisa menor.
Els ignorants ossats són sempreels qui s'imposen en les organisacions obreres, especialment.Els prudents,els treballadors, els qui tenen cert sentit de la responsabilitat, es callen

jdeixen el camplliure als primers, que és ço que volen.

Finalment s'acordaelevar al Comité de Controlde la Metalúrgia algunes consultes.
Ll

En l'Asil de Las Hermanitas de los Pobres hi ha hagut un foc i diuen que entre les dones
gue han acudit alsoroll ha corregutla notícia que era una monja qui havia botat foc, i han
començat a cridar que devientirar-les adelles a les flames, a les monges.
En l'asil hi han recollidesvelletesi vellets abandonatsperlesllurs famílies. Per necessitat
quasi sempre i en aqueixa edat, molts d'ells que ja són ruines humanesque sols l'amori la

caritat poden aguantar.

Aquíestan recollides també moltes mongesi també eclesiàstics vellets que, en vindre
ja República, no tenien família, ni béns ni empar.
Fins fea poc, les mongesdela caritat eren una excepció en la fòbia anticlerical, però

havem arribat al temps del Socorro Rojo Internacional, que res no perdona que olga a caritat

ni amor, tot hu ha de aconseguir perdretel proletariat, el dret de la seuaforça.

Els qui no sigam proletaris, ni tenim dret,nicaritat ni amor.
—Oe—

Serien les cinc de la vesprada, vaig al Comité de Controlde la Metalúrgia i aquí ja mesperala comissió de controldel taller. Jo no estic massa segurdela necessitat d'acompanyar-los,
car crec que no pinteresi seré un destorb: però mon germàvol que'ls acompanyei no vullc

(quel creguen que-m resisteixc.

Mollà em recibeix perfi. Hui és un personatge. Li presenten quatrefulles impreses on
consten els nomsdels qui formen el controli formalitats generals, firmadespertot el personaldeltaller, exceptatjo,i sagellat pertotesles sindicals a què pertanyenels obrers i que
tenen representació en la dita comissió de control.

Cal que aquestesfulles passen ara ad altres comissions o comités que prenguenreferència i heu aproveni vagen quedant-se fulles,i finalment ens en entregaran unai ja podem
funcionar.
Jo veig que sóc aquí un pelelei li pregunte a Mollàsi cal quehi vaja ab la comissió:

—ARI, no cal. Vosté no té res que vore en açò.
559

Ja hi era de convençut.

Mollà explica que, d'ara-n avant, per una part figurarà el patrono com abans,i peraltra,
la comissió de control. El patrono, però, no podrà pegar un pas sensl'aprovació de l'es,
mentada comissió.

Per eixemple, van altaller a encomanar unafaenai s'ha d'establir un pressupost. El patrç,.

no no podrà donarpreu sense consultar en la comissió i que esta estudiei vetja quin prey,

se potfer: i aixina en tots els cobrosi pagos i compresi tot lo que afecte al taller.
Per una part figurarà el patrono com abans.x

—il si en eltaller volen quevarienels jornals o toquem els sous dels empleats admj.

nistratius2: —apunta U.

—Res d'auments ni variacions, estem en tempsde sacrifici i ara no es pot parlar ni de

jornalsni d'hores. Si és precís treballar huit, nou, deu hores, catorse hores, s'han detreballà,
i si és precís no cobrar-les, no:s cobraran.

—És quen eltaller hi han alguns que volen quess rebaixen alguns sueldosdelesoficinàç
—diu Alepuz, torner.
—És que nosatros tenim unes bases —diu (Aurelio) Carrascosa.
—Això,les possibilitats deltaller hu han de dir. Si no es pot pagar un sueldo,se rebaixa,
Això, la comissió hu ha dedir. Són vostésels qui se hu han de resoldre,i si no vénen a Un
acort, vinguenacíi el resoldrem, però sempre serà preferible que se'l resolguen vostés,/
tinguen presentque sónhoresde sacrifici i que aquells (es refereix als milicians qui són als
fronts) ens amenacen en vindre a fusilar-mos si no cumplim el nostre deure, de maneta

que mosatros tenim que apretara tots.
—És que-neltaller hi ha quiprotesta i parla de la comissió —si hu fa mal,si devia fer-ho
d'esta manera o del'atra—, i no deixa fer res —diu (Enric) Reig.

—Adeixos quesissanyegen,els fiquen vostés en sintura,i si continuen enguiscant, par-

ten-los assí, que assíels afussilarem (textual) —tots aproven com si fóra una idea genial-—,
No olviden que són hores desacrifici i que no es pot parlar de jornals ni d'hores. Quant açò
passe,ja el govern que se forme estructurarà lo que haja de fer-se: però, ara, lo que interessa

és guanyarla guerra.

En anar-se'n,li done la mà al companyero Mollà i les gràcies pels lluminosos aclariments
que-nshafet: i la comissió de control devalla l'escala satisfeta del poder que ha rebut: no

tant els administratius, que veuen amenaçada la integritat dels llurs sous en vista de que

estem den moments de sacrifici i de que l'enguiscari esissanyara han estat posats a un preu

massa elevat pel camarada Mollà: dPorteu-los assí, que assíels afussilarem..
Açò tambéentra en les reivindicacionsdelproletariat.

Les
Circumstancialment, aquesta actitud dels comanadorsdelproletariat és favorable al
patrono,qui està en aquestes condicions i té feina i caràcter: ni limilitació d'hores, ni augment dejornals, provable disminució de sousi supressió del drets de vaga,de protestai

de sissanyaments. Ara, que ací hi ha unafallida: que com el patrono i el comanador són
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diferents, i aquest ésel quitalla el bacallà, el patrono és qui te probabilitats de pagarl'ànec,
però figureu-vos què va a passar-li al proletari quan patrono i comanadorsiguen una ma-

teixa cosa: l'Estat.

Ço dela disminució d'horesde treball ha vingut perquèla indústria de la construcció ha
acordattreballar 39 hores a la setmana per comptede44: cinc diesa set hores,i el dissabte,
quatre.Els fusters, seguint els obrers de vila i fundant-se en que han de treballar junts en

les obres.
Els fusters de casa volen seguir el rest de l'ofici: alguns no volen tindre en compte que

estan al servei de la metalúrgia i que treballen junts 44 hores, introduint confusió.

Exposat açò a Mollà, és quan ha dit que res de disminució d'hores i que hi ha que pensar

ab intensificar i allargar la jornada.

Entre la conversació ens ha dit que han tingut d'incautar-se dels tallers de construcció
de Hijos de Vicente Ferreri de Julio Sanjuan, perquè deviencantitats als obrers que no

podien pagar.

També ensva dir que la vídua d'Andreu Ferrerels havia donatelstallers i finques urbanes

i rústeguespervalor d'unstres milions de pessetes.

Açò darrer m'esvalaeix, car no heu comprenc. Com pot donarla seua fortuna una dona

quité varisfills2 Que hi haurà al fons de la questió2

M'han dit altres si la vídua té el fill majorpres.
ge

Plovinejant, me'n vaig a Massarrojos.
Lluís (Zalbidea) me diu que ha sabut han copatels militars a la Casa de Campo la Columna Internacional. Els nacionalistes avanceni l'evacuació de Madrit continua.
—mbje

Els diaris publiquen una orde de la Columna Torres-Benedito diguentque la de Hierro
passa a nomenar-se División Malatesta de la dita columna Torres-Benedito.
La UGT publica un manifest censurantla movilisació que estanfentels diferents sindicats
i partits, que ella desautorisa la de les seues organisacions i que l'únic que deu movilisar és

el Govern, que ja heu farà quan crega convenient.

Els governamentals han copat una columnadels militars a la Casa de Campo. És curiosa
aquesta mena de consolació. Cada beligerants'aplica els mateixos o semblants èxits, però
els nacionalistes avancen.
Van a celebrar-se Corts a València.
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Divendres, a 13 de novembre de 1936
—a—

En un tren queix de València a les huit del dematí, se'n anem a Gilet (Josep) Bartual i
jo. Molts milicians.

Després de comprarel billet, anem al control. No ho sabia. En un quartethi ha un milicià

darrere unatauleta. Li mostrem elbillet, i el salvoconducte aquest no serveix: és atrassati
hi ha que traure'n un altre. Se'n trau u Cada mes.

De sobte me preguntasi tinc carnet.Li dic quesi i fas menció d'ensenyar-li el que tinc
de xofer. No me'l deixa acabar de traure i me sagellaelbillet i el salvoconducte.
Després pense quelcarnet pel que:m preguntava seria el delsindicat. Si arribe a traurel,
m'envia on bramà la tonyina.
—b—
Josep) Bartualsí que té carnet de la CNT.
—Com,sent patrono, estàs sindicat2

—És quel patrono és mon pare.
En el seutaller,és ell ròneci un xicot. No té feina per a més, fins un oncle seu que tre-

ballajava,ja noi té, i quan hi ha algunsjornals quefer, elcrida.
Totes les màquines-ferramentes que té són moltvelles (algunes tindran més de 45 anys), :
perçò no pot fer material de guerra nicertesfeines delicades, així que ha romàs ab ben
repoc treball, menys del poc queja abansd'açò tenia.
Quasitot el tren són milicians. A punt d'arrancar, encara puja el revisor per colocar-ne

més:i per fi mou, desprésde tocarvàries campanesi pitos, xiular la locomotorai fer un poc i
de traqueteig d'uns vagons abels altres, en moure.

Al pas deltren, d'algunes barraquessaluden ab el punyen alt, en veure milicians aguaitant. Alguns qui treballen s'incorporen per saludar punyeters aprofitant l'ocasió per descançar. Molts deixen passareltren indiferents, com n'han deixatpassartantsi tants en llur
vida.
Un viatger impacientli diu al revisor que el tren va moltlent.
—Q'ha d'nar espaietl Si pareix un superexprés —retrucaelrevisor irònic.
A la meua esquerra ve un milicià jove, baixeti gros, qui parla en castellà:
—jDe qué Columna es2 —li pregunte.
—Dela Columna de Hierro.
—Ahora ya no sedice así, sino División Malatesta.2
—Al que me diga eso le voy a romperel alma —me diu furiós, sobtadament.
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Ambelnom de Columna Malatesta es volia referir al teòric i activista anarquista Errico Malatesta (Santa

Maria CapuaVetere, 1853-Roma, 1932), un dels personatges mésrepresentatius del moviment anarquista
internacional.
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o
Algunsesriuen,altresi jo es sorprenem. Ha entés, segurament, que això de Malatesta és

un insult a la Columna de Ferro perles coses que li acomulen i em veig obligat a explicar-li
què és això de adivisión, i de eMalatestan,i acaben tots perriures d'aquests anarquistes
d'ocasió qui no coneixenelsllurs líders.
Un altre, però soldat, me diu que és murciài pertany a la ColumnaTorres-Benedito. Ha
estat uns dies dellicència.

En passar per Pobla de Farnals vegem un andàmit dalt del campanar.Els obrers saluden
ab el puny.Al lluny semblen petits autòmatessiluetats sobre el fons nuvolós. No hi han

campanesja i sembla van a enderrocar el campanar.

En arribar a Gilet —estació— ens esperaelfill del moliner de Malany,a Petrés, qui ens
pregunta. No ens coneguem, però heu endevina,i es dirigim vers el molí.
Aquí ensreb elpare, Pasqual Benet Gómez, un vellot encorvat, humil i modós. Moliner

de l'antigor. Té 71 anys.

L'edifici-molí és una cosa curiosa. Sembla una torre convertida en molí, o tal volta més

bé un molí-torre. És unatorre rectangular de planta, ab una bòvedafortíssima que sosté un

pis on hi ha una habitació cuberta perteulada.La torre està esmotxada per posar la teulada,

com es veu patent. La torre era, doncs, mésalta.

Mirantla porta d'entrada, a l'esquerra dela torre, hi ha adossat un edifici posterior que té
la porta, i damunt,l'escut del baró de Petrés, tan emblanquinat que no permet distingir els

seus quarters. Sidic és del baró de Petrés és perquè me hu pense,car el molí, i els demés
del terme, diu el moliner que eren de la baronia.
Al Benetli oferiren fa tempsvint durs perl'escuti noll llevaren, perquè resultà formar

part de la clau del'arc. Ara diu que vol netejar-lo i el dissuadeixc,car perilla ésser destruit

perles hordes dela nova cultura.

La porta dela torre seria la que hui dóna accés a la bòveda on són les moles, n'hi han
dues, calades en dos rodetsde fusta. Abans eren les dues molesper a formento dacsa,ara,
una d'elles és per a arròs ab plataforma de suro.
A la dreta dela torre hi ha un altre departamenton hi ha un altre rodet quevol convertir

en turbina, i que mou una maleta pera blanquejar arròs.

Els rodets estan en la séquia major de Molvedre, que naix a Soneixa (així heu diu el Benet,
perSoneja), i es divideix en tres braços: dela Vila, Gausa i Montíber.
Mentreel (Josep) Bartual medeix elsalt de l'aigua, jo veig i inspeccione el molinet. Per

al blat, hi ha primer un aparell senzill per a la nedea abans de moldre". El mullen, l'estenen
i el tiren a la tramuja.Tot a braç. Una teula de fusta, mogudaperunsclotets de la mola que
falsen una cameta agafada a la teula, va vesantel formento altre blat.
La mola va tirant la farina a un cofre que serveix de dipòsit i d'aquí, a cabàç, es tira ad

altra tramuja, i d'aquí a un tornet que cerni al sac.

L'arròs estira a la tramuja de la mola i d'aquí, a cabàs, a un altra tramuja,i per una nòria

a un ventilador i a un garbellet, i d'aquí, a braç, a la moleta,i altra volta a braç,d'aquí al
ventiladori garbelleti al sac.
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No es pot donar méssenzillea. Entre pare, mare i dosfills compren, molinegen i venen

i fan arròs de parroquiài van pels poblesa repartir.
El Benet està malalt. Malalt de disgust, de malestar pertot ço que passa. Però a Petrés no
ha passatres, ni a Gilet tampoc.A Gilet hanestatelsforastersels qui han dutla intranquilitat.
Especialmentels de Foiosi Puçol han pres el cementeri de Gilet com camp d'eixecucions,

El vell moliner no potresistir aquestes malvestats.Ell ha estat sempre d'esperitlliberal,
No hafet en sa vida més que treballar i dormir i fer el bé que ha pogut. Ni ha anat a casiny

ni s'ha ficat mai en política, sempreficat en el seu molí o en el seu carro, anant perarròs Q
tornant-lo.

Me parla d'alguns queell coneixia, bones persones a carta cabal, qui han dit que han
estat assassinades.

Me conta queels d'Albalat també fan les seues i que els de Molvedre tancaren a 40 que
dien havien estat somatenistesi, després d'exigir-los diners que les famílies cercaren com
pogueren,se'ls portaren ad Àrguinesi aquí els assassinaren.

Ell està malalt, corprés i emporuguitper tanta impressió, en mig d'aquestoasi, en el

molí embruixat, ornat de tarongersi d'hortesi d'arbreda, i endormit per la música riallera
de l'aigua que surt rebotant dels rodets convertida en escumes: Oasii que deguera ésser

un paradís suaui tranquil...

—(—

En tornar, observem quea Gilet han tombatles campanes.

Josep) Bartual me diu que coneix molt bé tot açò per haure estatcriat a Estivella. Ha
estat moltesvoltes a Bisselga:
—Bisselga és un poble delsibèrics, molt antic.5:
La cultura de Bartualés tan modesta...

Le
En pujaral tranvia, va gairebé complet. Un milicià se'n (planta) davant de mi. Ve del front
deTerolabllicència. Alllat hi ha un individu queli fa preguntesi va exaltant-se de més en
més, sens que nengú,ni el milicià, li diga cosa.
Està indignatab els facciosos. Bombardegen donesi xiquets. Hi ha que matar-losa tots.

A Madrit n'han mort 3.000 perrepresàlia dels bombardejos:

—l ací també vindran a bombardejar, però si vénen hi ha que matar a tots els facciosos

i els que n'encobrixen.
l així continua, cada volta més exaltat, sens que nengú digares,ni el milicià.

—Els fassistes no gasten municions:fiquen als presonersgitats en terra i passen un

tanque per damunt.

351
És tracta de Baselga, un llogaret del terme d'Estivella i que tenia a prop l'anomenatcastell de
Baselga.
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Desgraciadamenthi han molts tipus aixíi els principals culpables són els periòdics,i
els periodistes suquen les plomes en veríi no reparen ab insídia més o menys, i quan més
grossala calúmnia, millor.
És la guerra del cinisme i la mentira.

LeDei
Els diaris parlen de l'homenatge quevan fera la tripulació del vaixell rus Ronsomol, que
ha portat queviuresi pareix desprendre's que també armamental port de València.
S'ha restablit el tràfic de mercancies perferrocarril a Madrit, no, però, el de passatgers.
Voldir quels trens no arriben a Madrit2
S'ha constituit a València el Consell d'Economia, format perset individus de la CNTi
altres set de la UGT.
Les MPA (Milícies Populars Antifeixistes) demanen que s'allisten perpartits i sindicats.
Garcia Atadell, cap de l'Escuadrilla del Amanecer, que féu més mal que una pedregà a
Madrit, ha pegat a fogir ab uns quants ajudants o còmplices i maletesab valors:
El part oficial diu que l'enemic ataca pertotelfront de Madrit.
A Moscou s'ha descubert un complotfeixiste contra Stalin.

ea
Doménec(Gómez) s'ha de presentaral quarter com a oficial de complement. Diu que-s
dedicarana instructors. Han cridat a tots els seus companysoficials.
Diu que perràdio es desmenteixenles notícies que dónael Govern com a triomfs, que
Largo Caballero no és a València: que el Govern és a Albacet, que els camins a Madrit no
estan lliures i que per a abastir-lo es necessiten mil camions diaris, i que no podràresistir
perquè tal abastiment no és possible.
Es. Sun

En tornar cap a Massarrojos, vénen en el mateix vagó el Gallo i el Morrut.
Pepe, el Gallo, me diu que s'han quedatal GarageVictoria sensfeina, perquèelSindicat
de Transports, en veure quitots els auts del Govern que han vingut s'havien aloixat aquí
i els havien encarregatles reparacions,el Sindicat ha repartit la feina entretotsels tallers

deixant-los ad ells sense, ab l'agravant que ells han d'assenyalar quinessón les reparacions
que han d'ésserfetes.
Parla dels auts luxosos que porten els del Govern: alguns costaran devinta trenta mil
dursi set d'ells són tan grans que han detindre les cabinesobertes, perquè nohi caben.

352 Es tracta d'Agapito García Atadell (Viveiro, Lugo 1902-Sevilla, 1937), militant del PSOE, queva dirigir
les Milícies Populars d'Investigació Criminal, que actuaven amb extremacrueltati sense cap controljudicial.
A l'octubre de 1936 intentàfugir d'Espanya, però fou capturat a Canàriesi traslladat a Sevilla, on fou sotmés
a un consell de guerra i executat.
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La
Alguns dels auts vénen abollats i mig desfetsi altres porten impactes. U d'ells porta un
tret desviat per la maneta de la portella davantera sensel qual cas haguera matatel xofer,

i altre per darrere,a l'altura del cap dels viatgers. Nengú d'ells va rebre ferida.

Li han contat els xofers que per Tarancón actua la Columna de Ferrei que saqueja els
passatgers. En passar (Marcell Rosemberg,l'embaixadorrus, va mostrar els passaportsi li'ls
tiraren i el desvalisaren,i a (Indalecio) Prieto, diu que-l deixaren sens cotxei va tindre que

pujar en altre.

he
Pepe,el Morrut, me diu que ha vist aquesta vesprà set camionsa la porta del Banc d'Espanya ab un gran luxe de forces curantd'ells. Diu que descarregaven lingots d'or portats
de Madrit.
També diu que ad ell l'han deixat ab un jornal de dotze pessetesdiàries Com a patrono

i que elrest dels obrersdel'ofici continuen guanyant el mateix jornal d'abans.
Açò no éslo que vaig entendre de Pepe, el Saboner, segurament o aquest no hu sabia,
o jo no hu vaig entendre.
Dissabte, a catorze de novembre de 1936
——a—

Mencontre molt constipat.

Mon cunyatPepe Senentve a dur-nosnotícies de (Gonzalo) Queipo deLlano. Ara, entre
ell i el nostre nebot Paquito Ruvira s'han fet una instalació molt dissimuladaa l'andana del

corral de la casa de Joan, germà de Pepe,i aquís'han traslladatelsllits,i gitatsi tapatspelfret,
ouen perl'auricularfins la son els venç, i com tampocestàla fadrina bolchevic, perquè (Eduardi Nagorei la neboda Maruja (Senent), filla de Joan, és a València, poden ourea plaer.

El etio Quicor —Queipo de Llano— va dir queja hi eren, a la Casa de Campo,i que les

operacions no havien passat més avant perquè estaven nedejantels llocs presos que repre-

sentaven una població de més de 40 mil habitants, que no havien tallat l'aigua de Madrit
per humanitat: que havien refusat una ofensiva dels governamentals causant-los més de

300 morts: que-n unabatalla aèria els havien tombatals rojos deu avions de cacera i un

trimotor de bombardeig, i que açò era un guerra d'extermini.

sodi,
Ens diuen els del poble que anit (serien les onze) sogueren junt al poble deu a onzetrets

i que no saben a què foren deguts. Enviem al xalet persi ha passat quelcom i ens diuen que
aquívaren tindre esglai alamon, però també no saben res.
——

La tia Carolina (Ibàfiez Alonso) ens diu quel seu gendre Agostí (Pérez de Lucia) està
molt mal de colitis a Sent Miquel dels Reis i que-ls diu, quan van a veure'l, que el traguen

prompte, quesi no es mor, que el traguen encara que siga per a matar-lo, tant és la desesperació queli ha entrat.
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Benito (Merino),el marit, ja no sap quèfer ni a qui recurrir peralliberar-lo.Tots als qui es

. dirigeix li fallen. Ell, com s'ha dedicata confeccionar robes per a munició de guerra, ha fet

-— gran amistat en alguns milicians qui ocupen càrrecs destacats en la milícia, però sempre

quevolindicar-los quelcom,li responencassiinvariablement:
—No me hable U. de eso, camarada.
I varien de conversació.

Ens conta, entrealtres peripècies, que a donya Maria Sevilla, tia del seu gendre Dídac
- ISevilla), marit dela filla menudai fogit, per una denúnciali registraren la casai l'empresonaren. Ara, fa poc, anareni li la saquejaren.

Benito va procurarinteressar un conspicu actual, el qui va revissar l'expedient de la

Sevilla, trobant que arrancava de la denúncia d'una criada eporque protegia monjasy les

daba dinero2.

len eixa exposició està, sens dubte, mésde mitja València.
Gili

Me correspon de quinzena 293,40 pessetes. Com notreballem més que una mitat...
Carrascosa, August, me dóna un vale de Sollana. Diu que norls vol nengú perquèel
Comité noté diners pera canviar-los, i ja no acodixen al mercata vendre perquè no hi han

més que valesi als venedorsforasters no-ls aprofiten.

A Polinyà, diu quel Comité encara canviaels valesi quellsveinstots van a jornals i estan,
si no contents, resignats,i esperantel desenllaç de la tragèdia.
—e—

No espotfer nacionalisme, ver nacionalisme, sens convivència.

El nacionalisme ésl'ànima dela pàtria i totesles idees, qualsevulla siguen, que afecten
la vida individual i social, i no siguen contrastadesi controlades, com és diu hui, perl'altsuprem-interésde la pàtria, han d'esdevindre les enemigues, les demoledoresdella.

No-s pot pensar en anar a salvar el móni la humanitat senssalvar primerla pàtria la
família. Pretendre esclavisarl'individu per salvar la humanitat és quelcom aixís com derroCarels arbres persalvar el bosc: que així com no s'acabaab la pest si no es guareixenels

individus, també noeslliurarà ni seràfelís la humanitat mentre l'homei la família no siguen
lliuresi satisfets.
No pot haure pàtria on no hi haja convivència, on un nacional es trobe més germà d'un

foraster que del compatriota: on els nacionals contemplen fredament com la influència

forastera destrueix els llars dels compatriotes que no comparteixen les aspiracions dels

estranys victimaris, on no hi haja unlligam superiora tot estrangerisme que converteixa els
nacionals en un sol homei unasola aspiració:l'interés de la pàtria per damuntde qualsevulla
reivindicació internacionalista.

set

En veure tanta propaganda en cartells de tota mena,periòdics i més periòdics, circu-

lars, pasquins, mítins, ràdio, pancartes..,, per tot arreu, Com sitots semularen persalvar la
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humanitat proletària (l'altra que la parteixca un raig), hom medita i dedueix quetot és ço
quels americans diuen un bluff.
Hi ha quellançar al mercat un producte: unguent o màquina, emissió d'accionso tinta
pera escriure,i el negoci redó no està en la bondat del producte,sinó en la propaganda.
Hi ha queferirla vista i els oits del presumpte consumidor: hi ha que impedir-li el pas,la
respiració,l'alimentació tranquil-la per a què acabe perenlluernar-se, per anorrear-se, sentir

la necessitat de deslliurar-se'n, de l'obsessió, i aquesta deslliurança no la troba si no quan

obeeix el mandat d'aquella propaganda obsessionant, que acaba per anul-lar la voluntati
àdhuc suplantarla personalitat del pacient: eAlistaos...h, cAplastad al fascismo...hh, Campe-

sinos,la tierra es vuestrab, eEl espia acecha..x, sHombres,al frente, mujeres, al trabajo-...: i
aixís, milers detitulars diferents acompanyants de text sugestiui dibuixosi coloraines més

sugestives encara, cridant a reunions, a mítins, a comités,a allistar-se, a enviar queviuresi
indumentària i diners...
Propaganda, propaganda, propaganda.
Els partits s'han convertit en negocis a l'americana. dEl buen panyo enel arca se vendes,
diu un adagicastellà.Els partits polítics i els moderns comerciants han inventatunaltre:la

mercancia es ven a força de sugestionara la gent, cridant de forma que quan puga arribar
a donar-se per enganyada, el negoci s'haja realisat.
PC.

Fins ara,els partits extremistes són els qui millor han montat el bluff, especialmentel

larJoel

Els diaris anuncien elfracàs dels rebels en llur setge de Madrit.Els leals ocupen novament
Sesenya, Valdemoro, Torrejón, Algodori altres,tallantla retirada a l'enemic.
Madrit roman descongestionat després de cinc dies de prova.
En un combataeri, els facciosos perden deu avions segonsuns diaris, i dotze segons

altres. El tal fon contemplatpel veinat de Madrit, resultant un espectacle grandiós.

A Madrit hi ha tranquilitat i la gent assisteix als teatres i cines com si no tinguera res a

veure ab quantpassa perles enfores.

La ColumnaInternacionals'ha apoderat d'Humera.En el front de Madrit lluiten 50 mil

individus. En el de Tardienta s'han entregatals leals 600, entre oficials i soldats facciosos.
—h—

Eixim de passeig pel secà de Massarrojos.
(Francesc) Ruvira és madrileny, però va vindre molt xiconi és tan valencià com castellà,
i està dolorit de lo que ell veu que sóni fan els seus compatriotes immigrats:

—Han traído lo mejorcito de cada casa: gente ineducada i desagradecida que se com-

porta de una manera indeseable.

Ell tem que molta gent d'aquesta es dedique a la labor d'espionatgei perjustificar d'al-

guna manerala llur estància comence una nova persecució.

—SÍ que dejaràn buen recuerdo de su paso por aquí.
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Heu sental fi i al cap perquè no ignora lo coents que estan de Madrit —de la burocràcia—
els valencians, i ara no-s manca altra cosa que sufrir la petulància ineducà d'aquesta gent.
—El Gobierno nos ha hecho un flaco servicio en venir aquí. :No hubiera podido irse a

Barcelona y dejarnos tranquilos2

Jo crec, pel contrari, que la presència del Govern siga un fre per ad altres coses. De totes

menes, de moment, entre'ls immigrantsi el Govern ens han llevat el poc de tranquilitat
que fruíem.
—/—

Tota la vesprà estem oguenttiroteig per Paterna i ens té quelcom desassossegats, però

ens donem compte que noté el caràcter dels afusellamentsi sospitem que estracta de
tir al blanc.
Durantel passeig trobem a uns del poble, més pràctics, que:ns confermen çodeltir al

blanc.

—Els dissabtes —diuen—,els milicians, com no treballen en moltsllocs, maten el desfici

tirant en el campament.

ft
Pepe Senentens conta que uninspectorde Castelló, Ballester, li va dir que (Francesc)
Almenar —el nostre amic, catedràtic de llatí i home molt catòlic i amic de fer favors— està
aquí i que noli ha passatres, però que és una persona molt sospitosa, perquèse li acusa
que un dia en la classe va dir als deixebles que el qui volguera, resara un pare-nostre per
l'ànima de sa sogra difunta.
També ens conta que els milicians de Naçaretli han dit a la dona que, en derrotarels
feixistes, aniran a Portugali després a Alemàniai Itàlia i, encara, a Abisínia a tornar-li el tron

al Negus.

Aixís heu diuen molts populars. L'ànima del poble és generosa,els criminals són els
dirigents quells enganyen, enlluernen i enverinen.

sell
Venint en el tren a Massarrojos m'he trobat a migdia abelPilolo, qui anava parlant ab
una de Mondà. Delsoroll del tren no-ls he pogut ourebé,però si suficient per a donar-me
compte dela quantitat de fantasiesanticlericals, antiburgeses, antifeixistes i demés contes
que tenien ficats enels servells.
El Pilolo dia que elfill del carniser Oltra, qui féu un edifici a la plaça de Castelar, gastava
dues mil pessetes diàries en els cabarets,i que al dia seguent, anavaa l'obra ab cara de son

a fer que treballaren de ferm i regatejar-los eljornal.
—Eixe ya està en el Saler.

Entrealtres coses parlava del'assassinat de patronos,i no li semblava bé.
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Títol del sobirà d'Abissínia, que significa ereix i emperador.
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—Els mates i ya han descançat:és lo que ells voldrien. Hi ha que posar-los a treballar,
que patixqueni sàpien lo qu-han fetsufrir a l'obrer.És el millor càstic.

Le
Ricard Ibànyez, cosí de Tonica, ma muller, ve a poqueta nit per fer-nos companyia una

estona,i li parle delPilolo:

—Eixe és un enredraor —me diu—, en totvolficar-se, de tots vol manar i de totes

bandeseltiren. Ha segut socio del casino carliste i d'allí el tiraren per enredraor. Es va fer

delcasino de la música. En vindre la República es féu d'Isquierda Republicana i tambéej

tiraren,i ara és d'eixe que té el nom tan llarc —Ateneo Instructivo Obrero...—, de la CNT, j

tambéeltiraran.

Com parlem de les coses quefan els comités, me conta quelcom delo farts que estan

als pobles de mítins, comissionsi comités.Els costa tot méscar, els llevenles collitesi els
paguen ço quevolen(si-ls paguen), i damunt tenen que donar una hora de jornal pera les

milícies, ell qui no treballa més que dosjornals a la setmana.I els milicians, que cobren 14

durs setmanals, no donenres.

—l'altre dia —me diu—, tenien que arreglar els del Comité el camí que passa pel meu

camp,i com yo notinc faena,els vaig dir quel'arreglaria de fatiga (treballarell personalment)

lo que:m tocara pagar, i no volgueren.
l mentreelsaltresli arreglaven el camí, ell, com estava parat, va estar mirant-los assegut
baix l'olivera i té que pagar quaranta pessetes de ço queli pertoca.
—Ara vindran pels huit durosi yo'ls enviaré a mamar.
—m—

Lluís Zalbidea ens diu que un milicià qui ha vingut de Madrit li ha contat queallà hi ha
entre ells qui mengaorelles dels facciosos i que ostenta en la solapa o el pit un troç de
morro ab bigot, ço que coincidix ab quant va dir Victoret.
—n—

Radio Tenerife diu quel Govern ha fet una gran ofensiva que ha estat refusada causant-los

més de 300 morts, que han derribat set avions rojos, que han tallat el camí de Guadarrama
i ocupat Pozuelo, i que estan atacantla Ciudad Universitaria.

En la Cambra Francesa, diu que ha hagut gran escàndolatacantles dretesals socialistes.

Perçò ha estat closa la cambra.

Dimenge, a quinze de novembre de 1936
—I—

Radio Sevilla va dir anit que havia hagut sobre Madrit una batalla aèria en la què havien

pres part 20 avionsnacionalistesi 25 rojos, havent-ne aquells abatut nou d'aquests. Diu que
ha estatla batalla aèria més importantde la present guerra.

Quanels avionsnacionalistes, que sols en pergueren u,feren fogir els rojos, començaren
de fer acrobàcies sobre Madrit i rizarelrizo.
570

deies
Peguem un passeig pel secà de Massarrojos.

Pel camí del cementeri trobem Carles Francés Verdeguer, àlias Chapaprieta, i molts altres
malnoms. Era l'escolà de l'església. Jove, un xic simple, treballadorot, bonàs, ço que-n diem
Untros de pa.
Des de queva açò, està moix, taciturn, passeja assoles, Per ad ell deu ésser incomprensible tota aquesta revolta. Per què hauran crematels sants, destroçatels altars, profanat
l'església2 Què farà ell, que era l'ànima del'església2 Tan bé que incensavai pintavales
macetes que adornavenels altarsi Com enceniaels llums i ab quina habilitat els apagaval
Especialmentla incensà era la seua especialitat. Les xiquesli dien que incensava molt
millor quelretor,i s'aficava i fea unes moneriesi florejos que trencavenderisa a la jovença,

sempre ab gana de bulla. Finsli exigien que pera la llur festa fera una incensadaespecial i

ell hi romania tan pagati content detanta sol-licitud, i això cada dimengei cada festa.
També li feen fer els papers de graciósen els sainets que representaven enel Patronato,
i era cluixir-se en veure les caracesi gestsi les castellanades. Perquè Carlesté la pruija del
Castellà i es paga molt de queli diguen quel mastega molt bé.
Era molt voluntari, servicial, i cuidava de regar les plantesi flors de l'hortet de casai

venia totes les dies...

l ara tot s'ha acabat.L'església, mutilada i muda:l'abadia, convertida en quarter, les campanes, silencioses: l'orgue, cremat... El dimonis'ha apoderatdels poblesi les ànimes,i Carles,
com arbre sense ombra, quan acabaeltreball, possa, capficat, les mansa les bujaques, sens
dir res, sens parar-se, sens mirartan sols, i se'n va al secà ab el cap ple de boires, on no hi

haurà més que foscor. Per què tot això2

Les cases, que abansno. deixaven caminar, cridant-lo les donesi les xiquesi els fadrins
i'encara els hòmens, encomanant-li quelcom o diguent-li una broma, hui estan closes o
sols ab el postic obert: en unesesplora l'ésser amatassassinat, enl'altra l'absent, fogit o
pres o enel front, i en toteselles ha entratlatristor, s'allunyà l'alegria i ab resignació cristiana s'espera que s'aplaquela ira de Déu que pertràngols tan durs fa passar la humanitat
oblidada dels seus deures.
Però Carles és una víctima innocent que porta dolen l'ànimai contorbat l'esment, pre-

guntant-se, per quètotaixò2

S'emportem Carles passejant:
—Carles, ara quan s'acabe açò te nomenarem lo menos obispo, perquè en els que han
mort,i capellans no:n queden, hauran detirar mà dels escolans.
La broma, un poc macabra, no convenç Carles, qui segueix capficat. Ço queli preoCcupa ara, segons es dedueix de les poques paraules, és queels del Comitéli tragueren la
confessió d'on estava amagada la màquina de proieccions cinematogràfiques que tenien
al Patronato.
El procedimentfon ben senzill. Sospitant el Comité que u (no sé qui) sabia on es trobava la màquina, i no podent traure res d'aquestni d'altres a qui varen preguntar, pensaren
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dir quefulà els havia dit que Carles sabia on estava la màquinai que-ls heu diguera. Í ell:
innocent, cantà.I després va anar en casa del fulà i el tal no havia dit res,i deguétirar-li en
cara la seua ximplea.
l això, ell no pot perdonar-lo al Comitéi el té més preocupat encara.

Tambéel té preocupatla mortde Rafelet,elLlistero, de l'obra on ell treballa. Era un bC"
xic i un dia anaren a sa casa, i com tenia amagat un Casanova, en un solard'allí proPÉ
matarenals dos. A Rafelet, per encobridor.

l al Casanova, per què el mataren2 Ahl, per l'enorme delit de ésser Casanova,família molt
catòlica i molt rica, algú de quinsindividus són protectors de la DRV.
La família Casanova, fabricants d'oli" és d'origen humil que pelseu treball i per la seua
unió ha pogut fer una gran fortuna i desenvolupar alguns negocis.
mn
Arribem al punt més culminant de la lloma del Badall, junt al mas-torre del malograt

Vicent Noguera. Prenim elsol asseguts al peu d'una garrofera secular i junt a una pedreré:

Per damuntnostre vola un avió que vei va cap a Manisesfent un grancírcul que passa PE"

València i vora mar. Per fi comença per donarvoltesi fer filigranes per damunt de Rocafort
iels xalets.
Sembla quepilot té la dona o la núvia per aquí.
Devallem cap al xalet de (Rafael) Canyiçares. Aquí trobem els cunyats. Ens diuen que 2
Rocafort hi han aposentadesles famílies de dos ministres: el d'Estati un altre.

Jaume) Berga ens conta el cas de la Columna de Ferre en el Banc Central, a propòsit

de preguntar-li jo com poden traure diners del bancels qui fan firmar xecs si no es poden

traure mésde cinc-centes pessetes o perjornals ben justificats:
—Ala forçal —contesta.

Ramiro Pedrerés un xicot de València qui va heretar de son pare, Marià Ramiro, i de 58

mare, una gran fortuna. L'avi Ramiro va fer un gran negocien la fusta.
Aquest Ramiro Pedrertenia en el Banc Central una caixa blindada,i uns quantsde la

Columna de Ferre anaren ab la pretensió de que la obrigueren pera incautar-se del con"
tingut.

En el banc els digueren,pertirar-se les puses de damunt, que sens ordre del Comité

de Banca i Bossa no podien accedir. Anaren al dit Comité i aquest els va dir que sens una
autorisació de Juan López —no sé per què-, en la CNT no hu podien autorisar. Tampoc
aquestes va atrevir a parar-losels peusi els va enviar al governador,i llavors se'n tornaren
al banc, els feren mostrarla caixa i començaren a fondre la tapa ab soplet, operació queels
va costar quasi tot el dia.
Els del banc demanaren auxili al Govern Civil, que va enviar gent de la GPA. Aquests

acodirenels de la Columnaels digueren que se'n tornaren, ab amenaces, i els columnaris

continuaren la llur tasca tro alafí, buidantla caixa de quant els va convindre.
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La fàbrica estavaa l'avinguda delPort. L'edifici encara es conserva, però dedicat a unsaltres usos.
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—————é—————ÉÉ ls

en Carles, i un dia, en devallar del tren, l'empomaren i aixís, soptadament,li vingueren a

—e—

Honorat,l'altre cunyat de Canyiçares, pràctic del port, ens diu que creu poderassegurar
quelvaixell rus Ronsomol no ha portat armes.
L'anterior, tampoc pareix que n'ha portat, i ad açò, tal volta, obeeixcael que,fins ara, ens

hajam lliurat de bombardeig.

EC
Els diaris diuen Iquel Largo Caballero ésaltra volta a València. Segueix venint gent fogida
de Madrit. Els avionsfeixistes continuen bombardejant la dita ciutat.
La Junta de Defensa de Madrit ha publicat una nota dirigida al veinat madrileny diguent
que respectenels aviadors que cauen o estiren en paracaigudes. Sembla que açò és consequència de queels aviadors que calen, eren martirisats per la plebs. Com els dien que
tots els aviadors que calen eren d'avions enemics, s'ha donatel cas d'assassinar el propris

aviadors.

Diuen que porten abatuts més de cent avions facciosos.
ge

En totes les revolucions, siga quin vullga l'ideal aparent que les promoga, acaben —si
no comencen- per dominar i imposar-se els més gossats, i Com no hi ha que proporcione
més gosadia quela ignorància, és aquesta la que preténdirigir i ordenar, aconseguint cada

volta més confusió.

La revolució és, doncs, el productede la incultura i de la mala fe que condueix a la misèria, i una norma de bona política ha d'estarla persecució implacable dels professionals dela
revolució,si es vol conservarel dipòsit cultural i econòmic que:nsllegarenels avant-passats,
ésa dir, la civilisació quetotfet revolucionari porta per norma destruir com a premissa per

atényer un monilusori millor.

Tota revolució profundai extensa és un botenrere de la humanitat. Nenguna revolució

ha alvançat un pas,els passos que aparentment semblen avançosrevolucionaris són aquells

que la humanitat haguera pegat sensela revolució. ComparesFrança revolucionària i Anglaterratradicional: un proletarifrancés no està millor que un d'anglés.
La marxa d'un país es pot comparara l'avanç d'un eixèrcit: mentresla vanguardai la

reraguarda estan en contacte i segueixen unatàctica únicai nos distancien més del compte,

l'eixèrcit pot avançarvictoriós: però, en pedrela conexió, donaranlloc a que l'enemics'introdueixca com unafalca i que, destruint la reraguarda,fàcilment s'apoderedel'eixèrcit.
L'eixèrcit és el govern delpaís, l'enemic ésla revolució. El govern polític no deu alvançar
desmesuradamentsens consolidar les posicions conqueridesi alvançar tota la impedimenta

de la reraguarda queésla tradició, ésla civilisació, és la base de sosteniment nacional.
La revolució no potfersinó retrocedir la vanguarda fins posar-se en contacte i confondre's ab la reraguarda, i com ésl'elementinferior d'aquestai la mesura de la nova cultura,

no sabent valorar la escumacultural, perquè la ignora, la destrueix, i, perçò, tota revolució

persistent és catastròfica pera la civilisació, més catastròfica quant méspersistent.
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Peròsi l'exèrcit para, si la vanguardai la reraguarda es confonen de manera quetot siga
reraguarda,la revolució bullirà enel si del'eixèrcit i res podrà apagar-la.
La vanguardai la reraguarda no es deuen desconectarni confondre, rònega manera de
tindre la revolució encadenada no donant motius a quela fera se n'ixca de la gàbia.

—h—
Josep Ma Gómez Ibànyezés un fill, l'únic mascle, de la tia Carolina (Ibàfiez Alonso) i,
perçò, cosí de la meua muller.

Xic simpàtic, intelligent, empleat del Banc de València, en montar aquest una sucursal

a Puçol, el va nomenarelseu director.

Aquí, com té do de gents, va aconseguir que tots els puçolencs que tenien dinersi
negocis els dipositaren i negociaren pel banc,i la seua sort arribà a tal punt que, en l'època
dels atracaments als bancs, quanli va tocar la tanda al de Puçol, ell no es va trobar aquí,
sinó a València incidentalment, i com duia les claus de la caixa damunt, no pogueren robar
res, o ben poc.
Ara es veu forçat a fogir de Puçoli crec que es tanca el banc. El Comité va tancar 36
propietaris de Puçoli, després de traure-lostotsels diners que tenien en llurs comptes
corrents (i que el banc es veia obligat de pagar-los, perquè eren talonsfirmats pels clients),
els varen assessinar.
Semblava que s'havia aquetat un poc, però s'ha sabut que han formatels comissaris
unallista d'uns huitantai l'han avisat, al Josep Maria Gómez, queell figura entreels sentenciats.
—b—

Després de dinar acompanye mon cunyat Pepe (Joan Josep Senentl a fer una visita
d'inspecció a unainstitució escolar madrilenya dita ede la Mata:.

Sembla queés una de tantes fundacions catòliques convertides en punyeteres aprofitant-se dels diners de les persones piadosesi tergiversantla llur intenció.
La directora aclareix queels refugiats revoltosos que hi han aquí són onze golfos que
en les presses de portar gent a València, els endossaren, i que estan fins més amunt de
la coroneta. La u és churrero,l'altre, venedor de periòdics... i són ja fadrinets, de catorze a

setze anys.

Porten la institució revolta per ésser gent que no mai hatingut deixuplina,i estan fent
gestionspera tirar-se'ls de damunt. Pareix que van a posar-los en elcollegi-reformatori de

Godella.

En anar-nos-en, mon cunyat me conta que on hi ha un ver problema, que.ls porta de

cap a inspectors, mestres i àdhuc el Comité, és a Bellús, com ja-m vadiraltra volta.

Aquí han estat destinats els pioneros comunistes de Madrit que, entre altres coses, es
dediquen a perseguirles xiquetes,i és un escàndolels actes lúbricsi fins homosexuals que
es produeixen.
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Els mestres han recurrit al Comité del poble per a què'ls posen en cintura, però res

mouen.

ce

Handit (quel el Comité de Godella ha fogit ab tres milions de pessetes.
De diners i de bondat, la mitat de la mitat.

També diuen que delfront de Madrit estan portant moltsferits. Mil han seguit cap a Castelló. La gent, indignada, clamava que no havien de deixar nengú que olgueraa feixiste.

dcdgs
Ràdio Tetuan diu que per Madrit es veuen columnesde fum, i suposen queels rojos van

incendiant edificis com feren a Irún, Talaverai altresllocs. El creuer Canarias ha afonat un

vaixell rus que portava armesal cap Creus.El general Miaja ha fogit de Madrit(els diarisel
senyalen a València, consultant). A Madrit s'ha declarat el comunismellibertari.
També diu que a la Casa de Campo ha hagut gran mortaldatde rojosi queltal lloc ve a

ésserel llur cementeri. Una columna de dones marxistes ha avançatcontra d'ells i que els

regulars, méscavallers que-lsrojos, no volien disparar, però que en vista de la llur actitud

han hagutdeferfoci s'han dispersat. La companyera de Galàn diu que ha estat morta ad
aquesta batalla"
Ha hagut una nova batalla aèria.

Convida als rojosa lluitar en camp obert. Diu quells eixèrcits no deuenfersofrir a la po-

blació civil i que els rojos són gent de barricada que a les primeres de canvi abandonales
trinxeresi fuig a refugiar-se en els edificis dels pobles.

Dilluns, a setze de novembre de 1936
ges
Hi ha molt de movimenta la plaça de Massarrojos: venedors,carros... Diuen que a Moncà
no deixen fer mercat: el Comité és el que abasteix, i solamentels del poble.

En anar a l'estació trobem dones que vénen dels pobles veins a comprar i vendre.
A Massarrojos no mai ha hagut mercat.

des
A la estació, Benet Merino ens diu que ha ogutperràdio que-ls militars havien entratja

a Madrit: Pepe, mon cunyat, diu que apenespodia oure pelgran soroll de lesinterferències

que produeixenpera esquivar (quel s'oguenles ràdiosfaccioses, i Doménec (Gómez) diu
que ha ogut que-ls governamentals han impedit l'avançada volant el pont dels Francesos,

sobre el Manzanaresi la Ciutat Universitària.
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Seguramentesrefereix a la companya de Francisco Galàn Rodríguez, destacat militant comunista.
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MM
Miaja ha parlat perla ràdio per a demostrar que no havia pegata fogir com propalaven

els facciosos. Miaja és el general cap de la defensa de Madrit.
—(—

Víctor (Buesol metelefonaal taller diguent-me quela porterali ha participat que ahir
varen estar dos preguntantsi la casa nostra estava habitada o no, d'una manera que ad
ella li semblava misteriosa. Digueren que tornarien hui i que es tractava de posar una llum
blava al cantó pera sustituirels farols de gas, car anava a deixar-se d'illuminar per no haure
carbó a la fàbrica.

Persi és una excusa pera averiguarles cases que estan ocupadesi les que no, decideixc
quedar-mea València i que avisen, en anar a Massarrojos, que vinga la meua muller.
de
Leslletres de canvi que tornen no solen portar nengunanota. Molt poquesne porten

i menys, encara, vénenprotestades. De quan en quanhi ha algun notari per a qui la revolució és quelcom que passaals antípodes i protesta econ todaslas de la leyo. L'altre dia va
vindre protestada unalletra de cinquanta pessetes que-n portava de despeses de 53, si no
recorde mal.
Hui me n'ha vingut una que portava la seguentnota: 4En esta plaza no permiten entrar

a Cobrar.x Era de Pobla deVallbona.
Molts comitésfan això: sincauten detot, heu cobrentot i no paguen a nengú.Ésel gran
procediment pera fer-se milionaris.
El mal està que-s diners no apareixen.
—Oe—

Casos curiosos, se'n produeixen contínuament.
Salvador Burgosés un forjadorqui té untalleret deforja. Té un martineti altra ferramenta
bona queli ha costat unestrenta o quaranta mil pessetes queell ha suata força de mall i
d'aplicació.
Desprésdel treball, l'home es convertia en elseu propricontable,i d'una manera elemental, suficient, però, es portavaelsllibres, fea les facturesi rebutsi, àdhuc, escrivia les cartes

queli calien. Encara els dissabtes solia eixir a cobrar, anava al banc, es cercava feina, etca.

Però ha vingutaçòi li han col-lectivisateltalleri li han senyalat un jornal igualal del
forjador. Sort que no és menor, perquè en aquestalliberació del proletariat, qui méstira el
lleu, sembla que deuestar més ben pagat.
Ell té que treballar en la fragua i acaba la jornadai s'asseu, o se'n va, li fa quantli plau
de sa persona.
Però, i les factures:I les cartes:I la feina2 l els cobraments2 Té que abandonarla forja per
a fer facturesi cartes,i cobrar, etca.: però,i la forja2

Aquesta gentignorant no s'ha donat compte que la majorpart delstallerets i modestes

fortunes s'han creat a força detreballs i no taxar la tasca. S'han cregut seriosament que
576

nosaltres som burgesosi capitalistes i explotadors, etca., etca.: quantnosaltres no som més

que unsproletaris un poc mésil-lustrats o ab mésforça de voluntat que no sempre vivim
millor que molts quipassen perproletaris.
En el meu taller són bastantsels operaris, especialment montadors, qui s'han creat una

renteta i una xiqueta proprietat, mentre jo no tinc més renda que"ltaller ni més proprietat
que una caseta, encara de la dona, que està hipotecada per quasitota la seua valor.

Lara
En arribar a ma casa de GonçalJulian trobe a la meua muller, qui ha vingut pel assumpte
delllum.
Els qui digueren vindrien perparlar-nos delllum no hanvingut,i decidim romandre uns

dies fins veure què passa.

Continua venint gentforasterai farcint les cases ab ella.

Tonica (María Antonia Senentl me diu que aquest matí, la ràdio facciosa ha dit que havien
pres el passeig de Rosalesi la Ciutat Universitària a força de bombes de mà.
ng

Vénen ab un rebutdels Salesians —quarter de les MAOC (Milícies Antifeixistes Obreres

Comunistes)— a nom d'Antonia Ibànez, ma sogra,per cinc pessetes, que pague.
Ma sogra estava suscrita al Collegi dels Salesians per una pesseta mensual. Ma sogra

no tenia més renda quel'alquiler de la escola de xiquets de Massarrojos (que mon cunyat
Joan li cedia, estantell el senyor de la casa) i algun diner queli donenels fills. Hui ja no té
la renda de l'escola, perquè l'han llevada, portant-la al patronat.

Els de la MAOC agafarenlesllistes dels suscritors i els han castigat a que continuen
pagant per a una cosa queels ha de repugnar, però multiplicada, a ma sogra, per cinc, que
paguejo, ad altres, encara per més.
—h—
Francesc Garcia Gascon,exsecretari de Lo Rat Penat, ve a veure'm i dir-me que som quasi

veins. Ell habita ara al 47 de l'avinguda del 14 d'abril.

Ha passat moltestribulacions des dela darrera volta que es vérem.
Ha estat a punt de predressl'Arxiu de la Mútua d'Incendis, on ell era, i ha lograt salvar-lo

procurant formar un consell de persones adictesal règimeni traslladant-lo a un edifici dels

incautats on ha estatvàries voltes exposat a que se l'emportaren per a paper.
Si es salva, podrà servir perla reconstitució de moltes proprietats, cremats com estan

tants registres i notaries.

M'ha contat que la dona estava un dia esperant un SOGEA (Sociedad General de Autobuses) —òmnibus- pera traslladar-se a la Comissaria de Guerra pera informar-se d'un
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Francesc Garcia Gascon va ocupar aquest càrrec durantla presidència de Nicolau Primitiu, entre el

gener de 1933 i el de 1935.
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assumpte, quan va passar un autd'escopetersqueli'digueren que pujara, queells la por—
tarien on volguera:ella va refusarla gentilesa i tant vareninsistir, fins imperiosament, que
es va veure constrenyida de pujar.
Començaren per pegarvoltes a València diguent-li que era feixista, que anaven a pegar-li

el passetgeti altres galanteriesaixís, fins que la portaren a la Comissaria de Guerra.
Açò hu han fet ab moltes persones, que-ls ha costatel disgust una malaltia.

El Garcia té una por desmesurada, com detenentanta gentper qualsevulla cosa,i després
no hi ha manera de traure-laad ell no li toca la camisa damunt.

Animació, n'hi ha molta pels carrers, nengú diria perçò la immensa tragèdia per què

passem molts i famílies alamon, especialmentforasters no es donen compte deres, al
paréixer.

L'altre dia va convidar a la Marcelina (una casa de menjars famosa dela plaja) i estava
ple.
—o

Lluís (Zalbidea) diu que es confermal'entrada a Madrit dels militars i que estan pel carrer
de l'Arenal i la Castellana ab bombes de mà: que han rodejatl'Escorial i tallat les comunicacions ab la serra de Guadarrama, que estan prop de Guadalajara, quel creuer Canàries ha

apresat un vaixell rus, que-l Govern ha tingut 20.000 morts,i que un batalló de dones ha
avançat cap als militars, i els moros dien:
—Estas mujeres querer hombres.
Dimarts, a dèsset de novembre de 1936
—a—

Tots els dies es veuen nouscartells i pasquins. Les façanes acabadesde pintar somplim
enseguida de paperam ab colorainesi rètols. Sembla que cartellistes i pintors estan combinats per tindre mútuafeina.
Cartells i més cartells. Quan ja no cabenels nous, tapenels dels dies anteriors, que, a
voltes, no tenen mésde un dia d'edat.
Cartells, pasquins plens d'exabruptes, d'insídies, de calúmnies, d'insults, d'excitacions,
de guerrai d'odi.
Quan vindrà la pau2

Ep.
(Carlos) Gargallo me diu que-ls militars han copat en la serra del Guadarrama 18 mil

governamentals.

Mon germà Paco meparla i es lamenta de l'enorme quantitat delletres tornadesi apenes ne paguen alguna. Els comités s'han apoderat dels actius de les persones pudients de
les poblacions i no reconeixen els passius. Aquests els deixen lliurementa lesllurs víctimes
per a què es consolen.
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pes
Lacintl Pérez, l'encarregat, em diu que el dijous passat assassinaren dues donesenel

femer de Benicalap.Els vigilants, amagats, veren com les donesesresistien a baixar dels
cotxes: a unali tiraren un tret a l'angonal, diu que-ls alçaven la roba.
Per fi, les baixaren i mataren.
A la Creu de Paterna, diu que n'han assessinat catorze, de dones.

ad
Del molí de la Esperança me telefonen diguent-me que saben que l'Aiguadé (Jaume
Aiguadéi Miró) és a València: però jo noll conecni he tornata veure (Vicent) Marco Miranda.
En aquests moments, no pose ni una bolva de neu enels personatges dela situació.
—e—

Correnles fantasies més gransrespecte la presa de Madrit pels militars sublevats.
Una d'elles és que van avançantpercarrersi illes de cases, col-loquen un canó enfilat
cap a un carreri van pujantpels pisosi nedejantles cases, i quan jaésfeta la feina aquesta,
avancenels canonsfinsles altres boquesde carrers.
Hi ha gran ansietat entre la gent que sofrix i també entre la que va bé, ab aquestasituació caòtica, cadascú pelllur compte: uns que es senten sentenciats a morts i esperen
l'alliberació: altres perquè,estant lliures, no esperen cosa bona d'un canvi,
Esjus
Visite el meu nebotPepito Bellot, qui-m diu han detingutel apotecari del costat de casa

i la seua dona. Fa uns dies que s'han casat pel civil a lesvistesi perla església en secret, i es

Creu és degut a la denúncia d'una antiga núvia despitada.
ge

Els millors edificis de València estan incautats perpartits i sindicats. Abans, una casa del
Pueblo on no nedejaven mai(i no seria perquè no recaudavendiners), sembla queels bastava —i, àdhuc,els sobrava- pera lesllurs necessitats, i ara no tenen prou abtotsels edificis
de la exposició de Barcelona, passada,per allò que vem.
No cal que escalfen el cap en amoblar ni vestir. Tot heu tenenfeti sols els cal anar emportant-se quantels fa goig i destroir quantels fa nosa.
Hom pensa que, en la majoria dels casos, aquests grans locals, ocupats per sindicats

que no mai havia ogut anomenarni quetan sols enells pensarenels hui enrolats, estaran
esperant quels utilicen, perquè seguramentquetot el movimentsocial podrà portar-se en
una saleta de modestes dimensions.
Però, 4i la importància que dóna posarunrètol detela blanca que ocupesis o set balcons
que dia 4Sindicato de la Industria de la Pielx2
Encara és més admirable el procedimentd'incautació.S'arriba a un edifici on els ocupants estan de viatgeo fogits, se'ls declara facciosos, es posa un papera la porta que diu
dincautadopor..a, i ja està. Se'l saquejai se l'ocupa, o simplementes tanca la porta.
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iQuel'edifici que fa goig està ocupat per gent que no és del FP2Es trauenels habitants,

previ el registre de la casa on es troba alguna estampa,llibre, rosari, rebut d'associació religiosa o de partit de dreta,i se'ls tanca o, millor encara i més expeditiu, se'ls du a qualsevol
camí a passejar. Delicats que són.

SLAES
Doménec (Gómez) vaal quarter. Han decidittots els oficials de complement companys
seus vestir el tratge militar invariablement, res de disfreses. Solamentles insígnies noves:
una estrel-la de cinc puntes,roja, i baix d'ella una sardina —galó daurat horisontal-,i portar
damuntl'orde d'incorporació al quarter.
En vindre a dinar, me conta el cas de la FUE (Federació Universitària Escolarl universitària.
Sembla que s'han carregat —assassinat— algunsestudiants per denúnciesd'individus delsi
de la FUE, especialmenta la (Facultat) de Dret hi ha gran marejol. Aquís'ha entronisat untal
Navarro, mal estudianti pijor individu, qui, segonspareix, tenia unallista de 300 estudiants
per a fer-los desaparéixer.
Doménec diu que untal Alfaro, estudiant amic, coneixedor dela cosa, ha estat qui li ha
parat els peusi ha posat sobre avís els demés, i sembla que el tenenfitxat i ab unes ganes

que no hu passarà massa bé quan l'ocasió és presente.
—Il—

Per ràdio facciosa diuen que ja han pres l'Hospital Clínico i el quarter d'Enginyers, i que
Mola diu quedins detres dies hauran pres Madrit.
Megfete

Els diaris porten unes declaracions de Largo Caballero, qui diu: eMadrid no caerà mientras quede un peón. Han bombardejatels avionsleals Àvila, on han destroit deu avions

facciosos: Torrijos, Navalmoral i Talavera, destrointvint avions. També han bombardejat
Salamanca i Cadiz. A Madrit han derribat cinc avions més.
Han volatel pont dels Francesos ab quatre tancs.
ixen
Víctor (Buesol diu que ha ogut a persona queli mereix confiança quel'or i billets trets
del Banc d'Espanya a Madrit i portatal de València, ha estat transvassat sens control de
nengunaclasse.
Tot és gent de confiança.
ales

Hem passat quatre mesos d'anguniosa guerracivil, però fins ara València no havia sentit

més que-ls estrepsi fuetadesde la revolució:la guerra estava llunyadai la revolució no ens
permetia pensarab ella.
Des de l'atac directe a Madrit, el trasllat del Govern i la seua cort a València i la invasió

de l'evaquatori de Madrit, hem començatunaaltra etapa on els efectesde la guerra aniran

cobrinti dissimulant a la vista els de la revolució.
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Sembla que no hi han tants assassinats, però continuen.El Tribunal Popular no actua,
com si no existira, però eixe Comité de Salut Pública o Checa, d'una manera secretai cautelosa, continua la seua criminal actuació. Paterna n'és una prova,i ens han dit que peraltres
parts també s'eixecuta.
Pels camins continuen haventsardines.

L'aspecte bèlic ens sembla un poc encalmat. Creien que Madrit es prendria en una sola
batalla, però pareix quel temporal regnant ha destorbatels plans.
Tots els fronts, es veu que estan supeditats a Madrit. Una volta pres aquest, probablement
actuaran sobre ellitoral de València per a isolar Catalunya.
Aquesta podria ésser què es declarés república soviètica independent, apoiada per
Rússia, encara que no oficialment, però reconeguent-la.
Estan fent-se treballs de confecció d'un estatut valencià, però no sé si també es voldrà
que València segueixca l'eixemple de Catalunya declarant-se independenti federant-se ab

ella, encara que heu dubte.

Aquesta guerra ens prepara sorpreses grosses, encara, i pogueralserl que per sa culpa
s'enredrara el problema dela política internacional queles nacions procuren suavisar per
a esquivar una nova guerra europea.
Es pot assegurar, no obstant, que fins no esliquide la questió marxista-feixista, no hi haurà

pau al món: caldria que els dos problemes que tenen punts de contacte alamon, troben
un tercer camícoincident o que u o altre desapareguen sumint Europa,i tal volta el món,

en una nova edat mitjana, ab la destrucció de tota la nostra civilisació.
Dimecres, a dèhuit de novembre de 1936
—d—

Entrem en el quint mes de guerracivil. Més cues i mésllargues, més gent, més milicians, més auts: per cadascú de València es pot dir que n'hi ha, quant menys, un altre de
foraster.
Els comités, cada volta més divorciats dels pobles, s'aferrisen al poder com a desesperats.
El Govern,o l'ombra de Govern, cerca la manera de desfer-se'n, d'ells, comprén que són
un poderque s'oposaal seu poder, un Estatdinsd'altre Estat,i no pot tol-lerar-ho, però els
comités persisteixen.
La lluita entre comunistesi anarcosindicalistes sembla apaivagada des de l'ingrés

d'aquests al Govern, no sabem si per conveniència comunao perestat aparent. La Co-

lumna de Hierro continua denominant-se aixís i ja no he tornat a veure citada la flamant
División Malatesta.
Continuen en els mítins clamantunitat i deixuplina, respecte peral xiquet proprietari

(especialmentl'agricultor) i condemnantles incautacionsde collites i el comunismellibertari

(en particular, com ésnatural, els no faistes).

A pesardeles injeccions d'optimisme que es donen al poblefront populiste per medi
del mitin, la ràdio,els cartells i les mentires dels periòdics, cundix el desànim i el dubte,i va
desapareguentgent implicadai foginta l'estranger, sots alguna excusa.
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pi
Decidim tornar-se'n i dinarja a Massarrojos: nova etapa d'aquest anar i vindre indecísi
intranquil.
He notat que molts, no sé si tots els milicians de la CNT-FAL porten al cint un llarg punyal

ama dé ans

massa en caure València, que no oposarà, ni molt menys, tan gran resistència.

mi

Tinc la sensació quesi no fóra perRússia, la guerra haguera estatja acabada, ésla dita
nació, i sobretot la Romintern, la que sostéel foc sagrat i sembla que ha enviat oficialitat i
enclòs generals, com Rleber"7
Una volta caigut Madrit,la guerra es podrà donar com a vençuda i crec que no trigarà

que, tot i mànec,vindrà a tindre no menys de trenta-cinc a quaranta centímetres.

Potser siguen els qui no han aconseguit baioneta.
En el taller acordem anar demà ad Antella, car venérem un molinetd'arròsi pareix que
no vatot lo bé quevullgueren els compradors.
(Felip) Borja me diu que huihi havien dues sardines pel camí de Vera. Diu que això és
cosa del COP (Comissariat d'Ordre Públic). A Benimaclet n'hi han alguns qui pertanyen al
dit cos que hasustituit a la GPA (Guàrdia PopularAntifeixistal.
A l'aut que portales presuntes víctimesli diuen d'auto del Tramussera, perquè el xofer
és del'alqueria del Tramusseri li diuen així.
El Comité de Benimacletha tingut que cloure totes les boques de carrer del poble per
a esquivarels atracsi sorpreses, no deixant més que una entrada. Aixíi tot, fa pocs dies va
anar un aut de escopeters:
—A on aneu —preguntaren els qui guardavenel pas.
—Noanem per ningú.És assoles unes declaracions.

Però anaren perun carnicer, qui tenia un germà capellà, perquè dien quel tenia amagat.

Enrealitat, ço que volien és traure-li diners i endur-se'l sens gens de bona intenció.
Unafilla seua, en adonar-se'n, escapà per unaaltra porta i va avisar el Comité, el qual va
frustrar el propòsit.
—úd—
ijo.

En l'aut de casa, se'n anem ad Antella Carrascosa, August, el xofer (Pedro Lizondo Arcusal

Anem pelSaleri res trobem de particular. Ningú diria que aquí han passat tantes tragèdies. Quantes angúniesi desesperacions hauran contemplat aquestspinsi matolls, aquestes
dunesi aigues tranquil-les apenesarrissades per un Suau ventet.
Passem pelPerelló. Segatl'arròs, els campsinundats d'aigua semblen prolongació delllac
on floten muntonsde rastolls i on les aus albuferenques revolotegen, remqueni jisen.
357 Es refereix a l'agent secret soviètic Emilio Rléber (1895-1954), militar comunista i funcionari del
Romintern, que vadirigir l'XI Brigada Internacional en la Guerra Civil espanyola.
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Pasem per Sueca sens detindre's més que a la fonda a preguntar per un montador, i

seguim a Llaurí perell, Batiste Garcia, qui ha estat darrerament ad Antella.

Desprésseguim cap a Alzira i Alberic, per Benimuslem, sense trobar tampocres desa-

gradable:ni en la resta del camí, per Gavarda, finsarribar ad Antella. Ante ella, que diuenels
enterats de la població, per no sé quina falòrnia.

Com ja és hora de dinar, no estem en el molí més queeljust temps mentres el preparen
enel local del Comité per compte del qui s'han fet les màquinesarrosseres del molí.
L'amo d'aquest(l'amo nominal, es ve a entendre), Benet, qui no és parent del de Petrés,

està a jornal del Comité per11,50 pessetes,ell i unfill jovenot d'uns 17 anys,i encara té un
altre fill, xofer del mateix Comité, per cinc pessetes la jornada de huit hores.

La camioneta és del Benet, però la utilisa el Comité sense pagar més queel jornal del
xicon.

El Benetes va queixar perquèels camperols s'han assignat 6,50 ptes. per jornal de quatre

horesi ell, innocentl, creu que no ésjust que una responsabilitat major com la d'un xofer

tinga menys jornal i més hores de jornada. Resn'hatret.

Els qui dominen són els camperols. Í no és que siguen mals. Heu prova que ad Antella

no ha passatres de sang.

Anaren els d'Alberic ab unallista per a emportar-se'n catorze d'aquí, molts fogiren cap

a la muntanyai varen estarvivintla vida selvatge per moltsdies.
El Comité d'Antella no va voler que semportaren nengú Ídelpoble) i en va empresonar

algunsi, en vista dela insistència dels d'Alberic, que volien que se'n mataren uns quants,
anaren a València a consultar el cas i ací els digueren queells eren els responsables del

poble,i quesi tornavenels d'Alberic, els reberena tirsi tiraren els morts al riu, que no-ls
passaria res.

Soltarenels presosi tot s'ha tranquillisat: s'han incautat de ço que-s ha paregut i manen
i ordenen, cobreni paguen... però els diners s'acaben.
Se'n anem a dinaral Comité, que s'ha incautat de la Casa de la Comuna, seu dela Diputació de la Céquia Real del Júquer8 Mentrespreparenel dinar, un milicià, oficiosament i
amable, ens mostra la casa.
Com en anaral Comité passem perla plaça, on viu el meu amic Francesc Roig, de Museros, salude una filla seua quiésal balcó: el Roig ve a veure'm i ens alegrem de sabre-ns
bonsi complets.

Com és un hometan religiós, més d'una volta havia pensat ab ell. La seua sort és haure

estat ad Antella, car a Museros tal volta no hu haguera contat.
Mediu (quel creu quea Victorià Ruiz, àlias Tomarruix, amic nostre, diputat provincial
per la DRV, se l'han carregataldit poble. D'altres me conta, furtivament. Té gran interés
en convidar-me a dinar i en que vaja un dia, quan açò passe, per a mostrar-me algunes

estacions arqueològiques.
358

Ala Casa de la Comuna o de la Comunitat de Juntes celebraven les sessions els diputats de la

Comunitat de Regants. Va ser construida el 1832, quan es reconstruí l'assut, però la pantanada del 1982 la

va destruir totalment.
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La Casa de la Comunaté de particularles cel-les-dormitoris perals diputats i acompanyants. No.ns mostrenres. Ens diuen haure-hu oferit per a hospital de sang.

Després ens donen unasessió de ràdio. Música tosca, el SeforJoaquíni altres pocs. Es veu

que són mésaficionatsa l'art d'Orfeo que al de Demòstenes. Açò no obsta que s'adorguen

com si foren cançons de cuna.

M'havien dit quetots els qui formenel Comité són personesde poc esme.Tots els que

he vist són jóvens de menys de 25 anys, dos d'uns35 i un d'uns45: però enlesllurs con-

versacions es notal'escassa serietati aixís s'explica com van anant-se'n els diners, sens que
vullgam dir que nengú se'n posea la butjaca.
Després del dinar: Batistet, el montador, qui coneix ja a la casa, demana tabolla.

Tabolla és carabassa cuita en arrop fet d'aiguamel. No mai n'havia menjat i està molt

bona.És una variant de l'arropi tallaetes a mitan coure.

Quan tornem al molí, mentre es fan les proves, me fixe en un entaulat que tapa un rodet on veig unsforats arranjats d'una manerairregular, intencionada. Però, en preguntaral
moliner, me diu que és de l'orgue del'església. Ell diu que no té art ni part, i que entre que
hu cremareni aprofitar-ho,era açò preferible.

Pijor han fet els de València queallò, que ells no han cremati ara volen traure suc ad allò

que hi roman: heu porten als forns de cals, els hu fan comprari els obliguen a cremar-ho,
segonsensdiu el tio Fernando,el dels forns de calç de Massarrojos.
Desprésde fer les proves, tornem a la casa del Comité pera liquidar la questió. Ja és un
poctart i Pere (Lizondol, el xofer, ens avisa que a les deu de la nit no:s pot anarja per les

carreteres sens una documentació especial, que no tenim.

Gent queva a pagari reclamari disposar. Un milicià fa d'escrivent, un altre de tresorer.
Esperem que vinguen altres més. I passa el temps.

Perfi vénen els qui s'esperen i passen a un altre departament, com sala de consell. Í
comencenles discussions que esfan interminables, per cosestontesi raonaments que es
repeteixen finsl'eternitat.

Vàriesvoltesintentetallar. Per fi heu consegueixci arriben a la conclusió quesi tingueren

diners, pagarien enseguida: però vindran el divendres. l arribats ací, se'n anem.
—e—

Són ja les huit i tenim temps sobratperarribar a València abansdeles deu.
Gavardaté els sentinelles de nit a l'empalme del camí dela vall de Càrcer, junt del pont.

Un jovenot ab escopeta,tot tapuçat ab una grossa manta,trau el nas per una catxapera.
—Salutl —diu el xofer parant-se.
—Salutl —respon elnas.
—Voldir-mosla contrasenya d'esta nit: —pregunta elxofer.

—Tiol —diu el jovenotentrant-se'n cap a endins—, quina ésla contrasenyad'esta nit2
No oguérem. Deu dir-li-hu a l'orella. El xicot torna a traure el nas.
—qnternassional, dos i doss —ensdiu.
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—Saluti
—Saluti
En arribar a Alberic, nengú no ens para. Es coneix que des que detingueren a dos del

DEomite se'ls han aplacat un poc els entusiasmes.
Tornem cap a València per Espioca.

Res pel camí. A Massalavés hi han duestrinxeres ab dues catxaperes: unaa l'entradai altra

e

al'eixida del poble, pel camí. En arribar, ens enfoquen ab un llum potenti ens fan parar.

—Salutl —diguem.

—Salutl —responel sentinella.
—qnternacional, dos i dos.x
—Passenl
—Salutl
—Salutl
En eixir, no-ns diuen res. Estan de bona conversa alentorn d'un foc. Ens miren.

—Salutl
—Salutl
Passem per Montortal. Totfosc.Lestrinxeressolitàries. A Alcúdia no:ns diuenres. La gent,

perla plaça, ens mira indiferent.
Res al camí. Ad Alginet també hi han duestrinxeres. En entrari en eixir, i les dues ab focus
i guardades, i a les dues tenim que parar, saludar i donar la consigna.
Es veu que als pobles on les trinxeres d'entrada i d'eixida es veuen, com a Massalavés,
no molestenel viatger més que quanentra al poble, i en aquelles com Alginet, que no es
— veuen, hi ha que parara les dues.
Aquí hi havia tan gran gentada passejant, que es fea un poc difícil transitar.
I seguim cap a Espioca. En aproximar-nos,el cor glateix. Anem a passar per u dels camps
de tragèdia on, en menys poc temps, s'hauran ogut mésaysl i lamentacions.
La nit és fosca, nuvolosa.Els fars de l'aut trenquen les ombres. Duranttot el viatge apenes

hem vist dos o tres cotxes.

Res al camí. L'aldea d'Espioca, tancada a pedrai a braç. Ni un ànima.Totsilent. La torre

ésl'únic sentinella que:ns contempla passar.
Muts campsde tragèdia desfilen alsllats. La imaginació ens representa cadavresperterra,
gent follamentfogint, soroll de trets, ombres humanes que s'amaguen en auts fantasmes
que s'esgolen sense soroll...: però els farsil-luminen i trenquen les tenebres davant davant
i ens mostra el camí net i ens desvaneix l'ensòmit a mesura quel'Espioca va romanent
allunyada darrere.
Res al camí. Als quatre caminsde Silla-Picacent hi ha una gran trinxera. Parem, car Pere
(Lizondo) diu que hi ha un lloc de policia. Hi ha personal, però no es meneja a pesar del
clàxon. I seguim.
En entrar a Catarroja, donem la consigna. Molta gent passejant a pesar dela fredor. Ad
Alfafar tornem a parar:
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—dnternacional, dosi dos.

Després, vàriestrinxeresfins València.

I

Deixem Carrascosa a la casa roja del camí de Jesúsi seguim cap a Massarrojos.
A Burjaçot parem perla consignai al mercat deixem Batistet, qui és d'aquí.

En eixir de Godella ens para u apuntant-nos:
—A on van2 —pregunta.
—Salutl dinternacional, dos i dos.
El sentinella no enténi torna a preguntar:
—A on van2
—A Massarrojos i torne —diu Pere.
— Ahl Passel —diu satisfet el xicot sentinella, mentre sentim rialles ixents d'endins la

catxapera, dels amigots.

—És un novatol —ensdiu Pere (Lizondol en anar-nos-en.
Un poc mésavant, abans de prendre el caminet de Moncà,un altra trinxera ensfa Parar,
i a Rocafort dues: a l'entradai a l'eixida.
A Massarrojosno hi ha nengú a la trinxera: però en sentir soroll, ixen de l'abadia i vénen
a la porta per reconéixer-nos.

Pere se'n va i jo me'n entre. Tot romanen silenci.
Res al camíl Ni una sardina per mostral

Estic satisfet i respire. Fins ara no he vist nengunassassinat.

peaons
Radio Tenerife ha dit que Alemàniai Itàlia han reconegutel govern de Burgos, ço que

implica la retirada d'embaixades, consulatsi súbdits.
Françai el govern de Burgos han firmat un tractat postal. Fins ara,tota la correspondèn-

cia estrangera queesdirigia a l'Espanya facciosa, el Govern francésla remitia a Madrit, on

seguramenthi romania sens cursar: desd'ara,anirà directament a Burgos.
me

Els diaris consignen la protesta del cònsul francéssobrela notícia publicada per Verdad
diguent quelesfàbriques franceses enviaren armesals facciosos. Verdad es reaferma a
continuació en lo anteriormentdit ad aquest respecte.

El Govern bombardejai contél'avançdels facciososenel front de Grado (Astúries).

El decà dela Facultat de Medicina de Madrit convida als embaixadors d'Anglaterra i
França pera quèinspeccionenles destroçes quel'aviació facciosa ha fet en l'Hospital de San
Carlos, i pareix que l'embaixadorfrancésha dit quelcom aixís que son cosasdela guerra,
El dit decà s'ha posat enfora d'ell,

Els diaris no es cansen dedir assassinsals facciosos, perquè bombardejen ciutats obertes
matantdonesi xiquets i atacant hospitals.
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Jo entenc que unaciutat deixa d'ésser oberta des de el momentse la tanca, que és ço
quehan fet a Madrit en oposartrinxeresi un eixèrcit més o menysregular quel defenga. Açò
pareix una perogrullada, però deu ésser molt difícil quan aquesta gent no hou comprén.
En quant a comprendre'n, seguramentque sí que heu comprendrà, però li convé ficar

llenya al foc i mantindre i fomentarl'odi.
Dijous, a dènou de novembre de 1936

—a—

Estava un pocconstipat i seguramentdela pols del molí i de la fredor d'anit me s'ha
refermat i no m'alce delllit per veure si cove.

—bp—
La ràdio facciosa diu que continuen cercantl'Escorial i avancen per Guadalajara. De
Madrit, no diuen res d'important.
—(—

FraguaSocialtornaa insistir en ço de la mort de Franco.
A Benicarló s'ha celebrat una reunió de presidents, assistint-hi l'Azanya, Largo Caballero, Companysi Martínez Barrio, presidents de la República, del Govern, de la Generalitat

Catalana i de les Corts.

S'ordenala supressió dels controls de carreteres pels comités dels pobles pera esquivar
molèstiesals viatgersi facilitareltràfec, substituintles trinxeres per policia de seguretat de
camins.
Si.m descuide, no arribe a disfrutar de les delícies dels dits controls de trinxeres.
L'aviació facciosa ha destruit el Palau de Llíria, a Madrit, i els periòdics La Libertad Infor-

maciones: però diuen queels rebels no adelanten i que són refusats.
Ha estat condemnat a mort José Antonio Primo de Ribera,cap i creador delfalangis-

tes (feixistes espanyols), pres a Alacant,i son germà Miguel/2 a 30 anys de presidi, i a sis la
seua muller.
Han estat creats a València dosinstituts més de Segona Ensenyança que seran titolats

ab els nomstan adients d'El Palleteri Vicente Peris.
ais

A Moncà continuenles protestes contral'establiment del comunisme llibertari.
Diuen que han enviatal frontels inmigrats útils per a la guerra.
359 José Antonio Primo de Rivera y Sdenz de Heredia (Madrid, 1903-Alacant, 1936). Advocati polític.
Fundadordela Falange Espanola, va ser executatel 20 de novembre de 1936 a la presó d'Alacant.
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Miguel Primo de Rivera y Sdenz de Heredia (Sant Sebastià, 1904-1964). Després de la Guerra Civil va

ser nomenat ministre d'Agricultura entre 1941 i 1945 i ambaixadoral Regne Unit.
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També diuen que han apresatal germà delretor de Massarrojosi altres companys seus,
i els han assassinat.
—e—

Mon cunyat Pepe Senent me conta queel seu Juanito Giner, germà de la dona, ha sa-

but d'un companyseudel Ministeri d'Hisenda queels que hi han romàs a Madrit no volen

reconéixerel Govern de València,sinó la Junta de Defensa que ha quedat aquí, i hi ha mar
de fons.

Diu quea Barcelonas'ha realisat un atemptat contra Largo Caballero. No sabia que

hagueraestat a Barcelona.
El govern de Burgoshaparticipat a les nacions que no vagen vaixells a Barcelona, car
va a bloquejar el port.
Pels bombardejos del'aviació nacionalista a Madrit diuen que hanestattrets i assassinats
cinc mil presoners.

il
Doménec (Gómez) ens diu que ha sabut per un sanitari queels rebels de Terol han

desbordat el puerto de Escandón sense dir cap on es dirigeixen.
Divendres,a vint de novembre de 1936
——a—

Continueestant sotsla fèrula de la dona, qui no vol que m'aixeque delllit.

La ràdio facciosa diu que continua eixint de Madrit gran gentada,i enclòsels milicians
fugen, romanent solaments la ColumnaInternacional al comandamentd'un generalrusi
oficialitat estrangera.

pes
Pepe Senent va trobar fa uns dies a Rosario, la de la Pobla, coneguda dela família ab
amistança que ve dels pares, i va dir-li que a Benaguacil n'han mort més de centi que a la
Pobla de Vallbona, vint-i-set.
La Rosario té unafilla mestra casada ab un xicot corder, d'idees moderades, de dreta,
quen diuenara, es va gastar, no fa molt, 11 mil pessetes en una permuta d'escoles queli va
permetre portar la filla a la Pobla. El gendre, quitenia l'ofici a València, en casa de son pare,

en esdevindretot açò, no es va moure ja dela Poblai servia d'escrivental Comité,on tots
estaven contents del seu caràcter i serveis.
Però un bon dia van uns —queella diu eren de la GPA,i jo heu dubte- en unallista de
personal pera detindre'l i emportar-se', i en arribar a un Nom,el seu gendre va dir-los:
—Eixe sócjo.

Volien endur-se', però avisarenl'alcalde i fins diu que va acodir el poble armati no se
l'endugueren.
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Ad ella també diu queli feren un registre, i perquèli trobaren uns raims d'or i perles vo-

lien endur-se-la presa allegant que no heu havia presentat, però com el Comité del poble
va declarar queell no havia ordenatla recollida de les alaixes, la cosa no va passar avant,
després de gran discusió.
—C—

La tia Carolina (lbàfiez Alonsol ens conta que han sabutpel director del presidi de Sent

Miquel dels Reis que del Comité de Moncà anaren a demanar-li que-ls entregara ad Agostí
(Pérez de Lucial ab intencions no molt sanes.
Ells sospiten quel culpable d'açò és un confiter de Moncà.
Per de prompte, tenen la intenció que Agostí, el gendre, no ixca del presidi per supon-

dre'l aquí més segur.

en

Els diaris pretenen animarla gent diguent que Madrid està en perill, que hi ha que
auxiliar-lo ab hòmensi queviures.
Han volat sobre Madrit 44 avions facciosos, havent-ne derrocat,els leals, sis.
El llur sindicat movilisa tots els sanitaris per a serveis tant de vanguarda com dereraguarda.
Es destinen 1.200.000 pessetespera fortificar València i Cartagena.

Les tropes govenamentals desplegaren ahir una gran ofensivaal front de Madrit, produint
moltes baixesalsfeixistes i recuperantels edificis de la Ciudad Universitaria. El comandant J.

Carrasco, ab bombes de mà destroeix dostancsfacciosos. L'avió d'aquests va bombardejar
i destruir la imprempta delperiòdic El Liberal.

L'aviació leal bombardeja Oviedo. També per Còrdoba els governamentals recuperen
Espejo.
A Barcelona, Alemàniai Itàlia recullen i embarquenelsllurs cònsols i súbdits. A Bilbau

han estatafusellats els cònsols del Paraguaii d'Àustria-Hungria.

El Comissariat de la Vivienda de València dóna 48 hores de tempsper a què-ls veins do-

nen comptedelsllits i departaments que tinguen disponiblespera aloixamentde refugiats,

donantrelació dels mobles dels mateixos sots tatxa de facciósal qui no heufaça.
Ja ens tens novamentballant de coroneta.
— e—

La meuafilla ve de València esglaiada per l'enorme gentada que ve de Madrit i diguentnos que van embotint-los per les cases.
Als metgesels hanficat amesi nensde la borderia de Madrit sensreparar ni en possibilitats econòmiques ni de capacitat, ni si estan o no ja carregats de família.

Hi ha casa on dormenpelpis i pels passadissos,i varis en un llit.
Han arribat en València moltíssimsferits.
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dis
Ricard Ibànyez ensdiu que.ls trets de l'altre dia foren deguts a una broma que volgueren

fer uns que vingueren en un aut, i que en tornar-se'n i eixir del poble, dispararen per veure
si el poble s'esglaiava.
Conta que el Comité de Moncà ha demanat que presententotes les cavalleries per a

controlar-les i destinaral treballs les que vullguen i com vullguen.
Els llauradors estan que no poden aguantar més. S'incautaren de totes les sebesi les
han venutpervint mil pessetes,i de jornals assoles, per girar-lesi llevar les podrides, diu
que n'han pagat Catorze milja.

—Noli arribarà alllauradorres. Í tot heu fan trenta o coranta golfos que tenen les dones
treballant en la fàbrica i s'han acostumbrat a no acatxarel llom i mai troben faena,i ara
tenen acagallonatal poble.

Els ha vingutbé tot açò de comités i milícies per a cobrar un jornal de deu pessetes

diàries i ço que puga caure, sense fer-ne un brot, i a les llurs mullers els ve de perles.
Però no a les altres, car veuen com encareix tot i augmental'escassedat.

Ma muller és una detantes i m'enumera elcost d'algunes coses que ve de comprar:

Un sac depinyol(carbó de la sansa del'oliva): 13 ptes.
Unaarrova decriadilles: 6 pts.

Un pollastre no gran: 20 (pts.J
Una dotzena d'ous: 6 Ípts.J
Açò, a Massarrojos, on es produeixi cria tot ço, és molt recar.
—Estic desesperàl —me diu Tonica—. Açò no potseri vaig a presentarla dimissió
d'ama de casal

AhlSi al menys heu hi haguera...
qe

Doménecvei ens parla de la invasió de gentforastera, que és una cosa sèria.
Diu quela Junta de Defensa de Madrit ab el general Miaja són a València.
adires
(Eduard) Nagore ha ogut la ràdio de Tenerife i ens participa que (Francisco) Franco ha

ordenatbloquejar els ports del Mediterrani espanyol en poderdel Govern, començantpel
de Barcelona: que tenen en llur poderels nacionalistesla tercera part de Madrit, que els

anarquistes comencen d'incendiar Madrit com ferena Irun altres parts, i que es veuenles
columnes de fum.

A la Ciutat Universitària tenen la Casa de Velàzquezi l'Hospital Clínic, i que la Columna
Internacional eslimita a defendre la retirada.
——

La Voz Valenciana d'aquesta nit dóna la notícia de la mort de l'anarquista (Buenaventura)

Durruti al front de Madrit:la de l'afusellamentde J. A. Primo de Rivera ad Alacant,i l'anunci
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de bloqueig dels ports de Barcelona, Tarragona,València, Alacant i Cartagena decretada

pels facciososi la vinguda de dos mil francesosa incorporar-se a la ColumnaInternacional

I
que actua al front de Madrit.
Verdad diu que diespassats foren detinguts pels facciosos al golf de Vizcaia dos vaixells
TUSSOS.

En totesles guerresés induptable que-s belligerants han usat dela cautela per a excusar
les llurs pròpies màcules,i de la mentira (o, quant menys,la hipèrbole) pera fer ressortir
les del contrari.

Però ad aquesta haarribat açò a tal punt, que bé podríem titolar-la guerra delcinisme

com la cosa méscaracterística d'ella.

Contínuament vénen cròniquesvolent probari acusar els facciosos de crims i horrors
i dónala casualitat que aquestes malvestats són com la crònica de les que veem que Es
succeeixen per ací. No és que neguem que aquells no les facensi no les vegérem per
nosaltres, ens cabria dubtar que persones humanesforen capaces de cometre-les: però, a
la vista de l'eixemple, cap creure que allà puguen arribar-s'hi.
Acusen Alemània Itàlia de rompreel Pacte de No Intervenció per enviar armament i, al

costat, anuncien queRússia envia avionsi tancsi altres pertrets. Acusenels facciosos d'assasins per bombardejar poblacions obertesi ells diuen que fan ço mateix ad altres en poder

dels militars. Acusen ad aquest de valdre's d'estrangers —sarrains i Tèrcio— ells anuncien la

vingudai estància d'internacionals...

Aixís citaríem contradiccions alamon. Hui mateix diu Verdad que un moro presoner

declara que els feixistes assassinen els presoners ab metralladora. I com els assassinen a
Paterna2

Però ço mésirritant és que-s d'ací es consternen d'aquelles criminalitats, que, mentres

no es proven, són suposades,i açò d'ací, si no els sembla, bé se hu callen senstindre una
paraula de commisseració perals caiguts: ans, Si a mà ve, heu aproven.
Dissabte, a vint-i-u de novembre de 1936
——

Al terrat on viu Juli Bellot han instal-lat un canó antiaeri. Al mateix edifici està el Consulat
del Brasil. Si canonegenl'edifici, en veure el canó diran que han bombardejat el Consulat.
Prop deltaller, al cantó delcarrer dela Visitació, cap al Pla de la Çaidia, és veu des del

meu despaig que han col.locat una metralladora.

Es veu quevan convertint València en una ciutat oberta de l'estil de Madrit, segonsles

pràctiques militars conegudespel Ministeri d'Estat.

Unavolta artillada i atrinxerada València i defesa per les milícies governamentals, no

seria possible concebre que-s facciosos tinguen la inhumana gosadia de bombardejar ni

atacar una tan obertaciutat.
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debe

Carrascosa, August, me dóna dosvales d'Utiel de 0,35 pessetes. El primer,elfalsificaren,

trobant-se el Comité ab una gran quantia de pessetes en cartonsfalsejats,i després d'aquest
escarment n'impremtaren altre que no serveix més queperal mateix dia que es dóna, passat
el qual no té valor nengú.
Pere (Lizondol, el xofer, diu que han llevatja tots els controls dels camins.
Miquel Peris me diu que ad Alzira, entre mortsi fogits, se'n compten més de mil.
—(—

Com volia renovar el salvoconducte,li vaig dir al Manyo que:m fera un avali ell me'l ya
donar delPartit Comuniste, al què ara pertany,i vaig a traure'l al lloc de costum, a l'ex-Palau
de Caro, a la plaça de les Barques, hui carrer delPintor Sorolla.

Ja no és aquí on donenels dits documents,sinó a unaltre lloc quaside front. Aquí, crec

que han posat un ministerio altra dependència de les del Govern.
Després de fer cua me diuen que pera tota la província, cal que avale el Comité
de
Relacions, que ésa la plaça de Castelar, al centre d'IR. Aquí, per sort, no estic més que una

curta estona, però em diuen que he d'anar a un altre departamentperun altre permís i
finalmental primer lloc.

Per fi mextenen el salvoconducte i m'envien a un altre departament, on el registren i li
posen un sagell pro milícies a voluntat de preu. Encara mancala firma definitiva, que van
per ella quan en tenen un muntó o arriba un influient.

En eixir, me trobe queels establiments tanquen totesles portes. Grups de gent, comisions ab pancartesi banderes, milícies, músiquesi trompetes.
És queporten percarretera, segonsdiuen, el cadavre de (Buenaventura) Durruti per a
seguir a Barcelona en tren.
Gran gentadaa la plaça de Castelar, xicones ab rams, milícies formades ab músiques i
trompetes...

U mesaluda. És un fill de Josep Casterà, de Llaurí, parroquià antic de casa. S'alegrem
de veure'ns i me conta algunescoses.Ells eren uns terratinyents dels més hisendats del
poblei els han deixat sensproprietatsi sensels diners que tenien en els comptes corrents
i obligats de treballar a jornal.
—Nosatros, republicans de tota la vida —me diu—, tenint que lucharcontraelsreacci-

onaris de sempre i que ara són els que mostenen acollonats. Vinguérem ací a queixar-mos,

però no hiha solució.

Com Durruti tarda massa, després d'esperar prop d'un hora, me'n vaig a casa.
—Quan passe perLlaurí —mediu en despedir-nosel xic de Casterà—, entre en casa:
monpares'alegrarà molt de vore'l. Està molt aplanat de tot açò que passa.

Adells no els ha ocorrit res de sang. A Llaurí no han comés nengun delit sanglant.
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—d—
Xari, mafilla, me diu que no han trobat carn, que Carmehaestat a la cua de la carniceria

i després de més de dueshores, en arribar-li el torn, ja no hi havia res.
Viuen a base de conservesi reserves.
—e—

Els diaris parlen delsoterrar de (Buenaventura) Durruti i publiquen biografiesi lloances.

Síque es veu (que) era un heroisocial: perseguit, condemnat a mort perassalt a mà armada
a Buenos Aires€' expulsatde vàries nacions..., era tot un idealistel
El vaixell creuer de guerra Canarias bombardeja el port de Palamós afonant un vaixell.
Continuen demanant queviures a Madrit.

—f—
Lluís (Zalbidea) ha sabut al Grau quel vapor Manuel, de la vídua d'lllueca, ha estat afonat
pels nacionalistes.
Aquest matí m'havia dit quelcom d'això (Carlos) Gargallo.
pg

Se'n anem a Massarrojos. Les xiquesi Víctor hi romanen,a València. Vivim fent equili-

bris.

eiafianó
(Rafaell Canyiçares,l'apotecari, marit de la meua neboda Teresa Bellot, té un bon prove-

edor de notícies queli ha dit que el Canarias ha criat i que hi han per la mar varis Canarias.

Suposa que Alemàniai Itàlia han posatvaris creuersa la disposició del general Franco,els
quals passen tots per cCanàries2.
També diu,li digué, que huit dies després de prendre Madritels tindríem a Molvedre.
Açò del part del Canarias me sembla absurde, car a un marinerli escaparà difícilment
la sustitució, més encara quan diuen queeldit Canarias és un tipus nou. Sí que es diu que
el Baleares és del mateix tipusi ja un periòdic insinuava que un fogit dia que els facciosos
havien botat un vaixell de guerra ab el nom llevadís i vàries banderes per a canviar quan
volgueren.
La veritat és molt difícil de sabre.2

361 Deu referir-se al fet que Buenaventura Durruti va embarcar a Argentina en companyia de Gregorio Jover
i de Francisco Ascaso, on posarenen pràctica el denominat canarquisme expropiadoro, pel qual assaltaven
bancs pertal d'obtenir diners pera recaptar fonsi traure de la presó els companys de la CNT.
362

—El creuer Canarias va ser construit al Ferrol i entrà en funcionamental setembre de 1936, i ben

prompte es convertí en un dels vaixells de guerra més temutsperla flota republicana.Existia un altre creuer
de l'anomenadaclasse Canarias i que portava per nom Baleares.
593

Han vingut Pepe Senent i mon cosí Baldomer(Vendrelll, qui és a Sueca, esperant poder treslladar mobles de Bocairent a Fortaleny per a mudar-se aquí. (En) aquesta operació
està conjuminat ab el Comitéfortalenyenc per a què siga aquest qui la faça ab les seues
pròpies camionetes,car ell no s'atreveix a anar-hi, i aixís i tot espera que canvien el Comité

bocairentí.

Mediu que (Emilio) Artal, l'arquitecte, fill de Sueca i presidentd'IR, ha tingut que fogir
d'aquí, perseguit pels de la FAI, i no saben per on és.

A Sueca hiha gestoraa l'Ajuntament, Comité a la Casa del Pueblo i encara Comité de

Salut Pública que nengú sap qui són.

Té una xiqueta xicoteta refugiada de les evaquades de Madrit. Ell té duesxiquetesi ha

fet molta lliga ab la menuda i ab aquesta es gita. La filleta de Baldomer resa en gitar-se:
—yPara qué rezas: —li pregunta la refugiada.
—iEVI iPara ser buenal —li diu l'altra, estranyada de la pregunta.
—A mí nunca me han ensenyadoa rezar.

lla Vendrelleta li ensenya a senyar-sei a orar, i diu que és curiós veure les innocents
conversacions d'aquells àngels.
Joan Josep) Senent ha rebutcarta del seu cunyat Raúl Giner, inspector de Primera En-

senyança ad Almeria, en la qualli conta el bombardeig delCanariasals dipòsits de petróleo
de la CAMPSA.Em la llig.

Ell es trobava en casa d'un amic quan començaren a oure canonades. Entirà vint-i-una.

I se'n fogim a cercar la família.

El petroli i essència es va vessaral port, que semblava uninfern.Els dipòsits quedaren

destroits, però no hi hagué més que una desgràcia: la d'un boter que va volersalvarel

seu boti es va trobarpresentre les flames, sens podereixir ni haure nengú qui poguera
auxiliar-lo.
La descripció és patètica com conta Raúl.

Tambédiu Pepe queli ha ogutdir al subsecretari de Justícia que a Madrit es careix de
moltes coses, especialmentcarbó i llenya, i hi han cases on tenen que anar trencant mobles per calfar-se i cuinar, i que en els túnels del metro viu moltíssima gent de qualsevulla
manera.

Aiximateix ha dit que (Diego) Martínez Barrio ha proposat pactarla rendició de Madrit
i no li hu han acceptat.
Algunsdiuen que enla reunió que tingueren els presidents a Benicarló tractaren d'aquest
assumpte, però que fon refusat.
—h—
Radio Tenerife ha dit que a les 9,30, el general(José) Millàn Astray dirigia una alocució a
les milícies madrilenyes convidant-lesa la rendició.
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Però ad eixa hora no havem pogut oure res perla gran cantitat d'interferències, segurament oposadesperles ràdios governamentals per a impedir que s'oguera.
Provant, provant, havem ogut una ràdio de la FAl que parlava de la mort de (Buena-

ventura) Durrutii dia que no ha mortal front, sinó assassinat quan recorria el front. D'un

xalet de la Moncloa diu que tiraren atravessant-li l'espala i morint quan estava parlant ab
uns milicians.
Dia el qui parlava que d'aquesta mort s'alegrarien molt els qui provocaren fa poc fets
luctuosos quetots lamenten (suposem que esrefereix al PC i als sossoits delsoterrar del

de la Columna de Ferro), i deixava entendre que ja s'aclaririen comptes.

Dimenge, a vint-i-dos de novembre de 1936

spa

Baldomer(Vendrell) ha estat tota la nit oguent la ràdio de distintes estacions.Ell ve a
posta perpassarla nit i respirar.
—sSón injeccions d'optimisme quel compensen a u dela literatura dels periòdics.
Anit varen dir quel bloqueig decretat pel general Franco obedia a que Largo Caballero

havia declarat els dits ports zona de guerra.

També digueren que tenien una tercera part de Madrit i que havien apresat un batalló
de 400 dones que havien declarat queels russos feen anar a tots els habitants de Madrit
útils al front o a cavartrinxeres.
Aiximateix digueren quelesforcesnacionalistes que assetjaven Madrit pelS i VV s'havien
posat en contacte.
—b—
El Manyo ens diu queja no hi han guardes milicianes.
En fer-li observar que el poble quedarà indefens, respon ab suficiència:
—Nopassaràresi Tot està tranquil.
—(—

Toni (Gómezl i Lluís (Zalbidea) vénen de València esglaiats, Toni, més encara que ahir.

Especialment Lluís està anorreat. Tem perla casa nuvial.

Ma muller es posa cremada perla indecisió de Lluís, car en aquestes circumstàncies, ço
quefóra mésprudent és casar-se,i aixís heu comprénell.
—Pero de momento hay quesalvar la casa, y habrà que meter alguienallí hasta casar-

nos.

Perfi trobem la solució de parlar ab persones conegudes que puguen ocuparalguneshabitacions,i es pensa,entre altres, ab la nova mestra de Massarrojos, Carme Suc,i sa mare.

Ma muller me diu que pensen casar-se cap al quinze del mes queve, però el problema
és el casamentcatòlic, puix que el capellà (pareix que és un jesuite) qui va casar a (Joaquim)
Hidalgo, no és ara a València.
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aib
Han dit també que ve gent fogint de Barcelona per temor que bombardejen el sey

port.

Aquesta situació crea intranquillitat i angúnia en la gent que pensa en la realitat i no

està cegada perla eufòria que alguns manifesten degut a la campanya de premsa la influència dels comités.

la millor alimentació i conreu, solen estar els mateixos que tan despiadadamenti fera es
porten ab els llurs conciudadans.

Molts pensenja i fins diuen:
—Però, per a quan aguardenels facciosos les bombes, que no:ns en tiren alguna per

ací2 per a què la gent es done compte queésinútil que vinguen a refugiar-se quan València
es pot convertir en un Madrit2

Nosaltres volguérem, en un santiamén, traslladar ací la casa de València.

I surt enseguida el dubte: estarem millor aquí o a Massarrojos2
—P—

Carme Doménech ensconta queentre els morts de Carletla Nit d'Ànimesestavenel

director de les escoles graduades, foraster, i un mestre de les mateixes, Duard Primo, car:
letenc.

ca.

Aquest havia estat alcalde durantla Dictadurai havia figurat alamon en aquella polítis
En esdevindre això i sentir-se perseguit, es féu socialiste, i d'unes casetes que havia

heretati va vendre traguent31.000 pessetes, va presentar compteal Comité entregant-los

tots els guanys,i encara (de) la seua paga —cobrava uns 60 duros mensuals—, ne dedicava
vint per a les milícies, quedant-se reduit ell i la família a una vida mísera.

Però els del Comité dien que no hu oblidaven.
l aquella nit horrenda de les ànimesel tragueren delllit en pijama i sense calcetins,

assessinant-lo a la porta de sa casa.

Il per a més crueldat, al dia seguent feren anar a donar classe per son pare a unfill d'ell

de 18 anys qui encara no ha acabat, segons sembla,la carrera de mestre.

Quité la culpa de queles feres ocupen el poderals pobles: Els polítics d'ofici, els vividors

i polítics, els explotadorsi corruptorsde la conciència dels poble.

sab
Els diaris diuen que (Buenaventura) Durruti anava pelfront en aut, per la Moncloa devallà

per parlar ab uns milicians i que d'un hotel d'aquíva partir un tret queli passà l'espala.

A Mallorca hi han els seguents efectius: 10.000 soldatsi 25.000 feixistes.
Les forces governamentals ataquen per la Casa de Campoi los ecarabancheleso.
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Però els poblesi les gents van carregant-se de paciència i no estallen per por, car els
comités que tan humanitaris i caritatius es volen mostrar ab els refugiats fins destinar-los

El Comité d'Evacuació de Madrit ha acordat requisar 500 auts de la CNTi altres 500 de
la UGT i destinar-los a traure gent de Madrit i que tornen plens de queviures.
Verdad, en un article inflamat d'entusiasme per la causa de Madrit, ve a dir als valencians
que tenen de transportar queviuresi gent, aloixar i atendre els evaquatsi intensificar la

producció dels camps.

Crec que té raó i que deuenels nostres camperols finsarribar a plantar pel matíi collir
a poquetanit.
Es

La ràdio de Tetuan diu que (Francisco) Franco demandaràa Françaperl'or espanyol que

indegudament ha rebut del Govern de Madirit.
Tambédiu quel temporal regnant sobre Madrit impedeixl'atac.

En un discurs queel general (José) Millàn Astray ha dirigit als madrilenys fent-los consideracions sobre la guerrai les intencions de cada bàndol, els ha dit queells, els nacionalistes,

no matensinó els culpables després d'un procés que-ls condemne,i que tenen camps de

concentració onels presoners són tractats humanitàriament i bé.

Els embaixadors d'Alemàniai Itàlia diu que estan a Sevilla, on els han fet objecte d'un
gran acolliment.
Anglaterra ha ordenatels vaixells nacionals que ixquen delport de Barcelona.
Dilluns, a vint-i-dos de novembre de 1936
—a—

Entre les coses que portaven els diaris d'ahir (hui, no n'hi ha), publiquen un manifest del
Govern contestant en certa manera al reconeixementdel govern de Burgos per Alemània

iltàlia.
També dien que-s facciosostiren bombesincendiàries sobre la Biblioteca Nacional i

queels leals havien fet una mina contra unatrinxera de Carabanchel, fent-li una destroça

a l'enemic.

—b—
Anit, per ràdio facciosa, varen dir que havien tancat la bossa que formavena l'Escorial,
copant-se una columna governamental causant-los gran destroçaals rojos.

També digueren que s'havien apoderat del'Escola d'Agriculturai en els seus soterranis es
trobaren refugiades moltes dones estenuadesa les què tingueren que auxiliar enseguida.
—(—

Al taller anem a construir perols i cassoles per a munició de ferre i estanyades. Totes
quantesvullgam, senslímit...: però el tope serà que el material va escassejant.
Doménec(Gómez) diu que del quarterli demanen que l'avale un partit.
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Diu que al quarter apeneshi roman material. A Espejo, de Còrdoba, pergueren sis ba-

teries, i al front de Saragossa, nou.

Ha tornat al quarter un sargentqui s'ha tornat mutde la impressió forta que va rebre a
Espejo en veure unaltre sargent company seu, en avançar, emportar-se-li el cap un casc

de metralla i Continuar avançant sens cap uns quants passos encara.

L'artilleria fon abandonada perles milícies i al peu dels llurs canons varen morir tres

capitans, casats els tres, dos novensans, als qui coneixia Doménec,els tres bons capitansi
bones persones.

Ha ogutdir que hi ha molta oficialitat russa dissimulada.
ben
Masó,l'encarregat dela finca Els Eucaliptus, d'Alfons Casans Ramon, situada a la marjal d'Amposta,ha vinguten València i passa a visitar-nos,i entre altres coses ens diu que
el nostre representant Duard Albacar, de l'Enveija, qui era del Comité d'aquí i l'home de
confiança,i un tal Montejano, han fogit ab un milió de pessetesi fa vint-i-un dies que no
saben res d'ells.
—O—

Parlant de com van els comptes en els comités, me conta (Carlos) Gargallo que Mira-

vet,el tipògraf, li dia que haviatiratels cartells de propaganda de la Columna Chola —crec
queéstitola aixís per un heroi milicià—, que són varis i prou senzills, i com els dits cartells

són anònims,ara que ja m'havia cridatl'atenció, l'home estava no massa tranquil sobreel
cobrament: però li digueren delPartit Comuniste i va anar aquí ab certa temor, però aquí,
en insinuar-se,li varen preguntar:

—Són molts diners2
—Sis-sentes pessetes.
l enseguidali les donaren sens rebut, sense factura, sense res.

fi
M.i M. formen un matrimoni queviu en la lluna contínuament. No és que ell siga un
valent,niella: però sí uns inconscients. Hui han anat dos policies a investigar-los la casa
i veure seguramentsi podien o no incautar-se d'ella, seguramentper alguna denúncia
d'algun mala sang.
A les preguntes, han contestat que sons pares havien anatfora per recollir una herència:

—jEso lo dicen todosi —els han respost.
De moment, se'n han anat sens fer nengunregistre ni passar avant.
Per una estona, el matrimoni ha devallat de la lluna i estan que no-ls toca la camisa damunt: però l'estona del devallament és passada..., i se'n van al cine deixant-se dues

criatures en mans de la criada, fins les nou o deu dela nit, sols en l'habitació a mercé de

contingències.
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Hi ha gent molt felís que viu com si pels seusalentorns no estiguera desenvolupant-se
una espantosa tragèdia.
un

Doménec (Gómez) s'entrega demàal quarter definitivament, avalat pel Partit Comu-

niste.

Juli Bellot continua contant-me matifetes del Comité d'Alberic, salpicant-la ab ironies,

de les què ell és mestre.

Entre les coses que conta,relata la tragèdia d'una família a la què matarenel cap i un altre

membre(fill, potser), i que esperaven d'un momenta l'altre que anarenpels restants.

Per la seguentnit anaren a tocarla casa. Estava tancada. La dona,els xiquets,la criada

i altres familiars, ni respiraven. Tocavenfort. Variaven de tocar. Tocaven espaiet per veuresi
els de dins, creguent queeren amics, obrien. Però els de dins no alenaven,tan sols.
La temor d'ells era que vingueren uns parents que esperaven. I, per fi, no vinguereni
cessaren els tocs.
Una deles darreres malifetes ha estat apresar una dona d'uns quaranta anys, de molt
bon veure, i després desatisfer brutalment impúdicsapetits, assassinar-la vilment.
Sembla que s'ha aquetat moltel dit Comité des de queperles queixes d'algunsvexats ne
detinguerena dos: peròels han tretperla influència de l'Isidre Escandell, diputat socialiste,
nou burgésdela colla dels mets(sic).

—h—
Pepe Senent, quive de sobretaula al carrer de (Buenaventura) Durruti, ens diu que li ha
contatl'alcalde de Godella, en anar a fer una inspecció ad aquí, que el Comité de Burjaçot
ha balafiat tots els diners de què s'ha incautat —és una manera dissimulada d'anomenar
el robatori— ara volia que Godella li servira de camp per a continuar les malifetes, i anaren

l'altre dia a exigir-li diners a un veí, però, apercebutl'alcalde i Comité godellans, els pararen
els peusi els feren sabre que en terme de Godella no tenien res a fer.
Encara digué que s'emportaren trenta durs.

Els comités seguramentcreien queaixò de les incautacions seria una mamella que no

s'acabaria mai.

—l—

Tomàs(Albalat Aparicio), el carreter deltaller, ve a casa per dur-nosalguna encomanda.
Porta dos xiquets madrilenys, evacuats, que la MAOC(Milícies Antifeixistes Obreres Comunistes) els ha destinat ad ell i al germà, els dos comunistes, de ço més comú.
Tomàs està encantat oguent-losparlar. La vivacitat d'u dels xiquets,el d'ell, el té ximple.
Ixqueren perla nit de Madrit fogint cap a València.
—Estaban atemorizados. Los fascistas los perseguían —diu Tomàs.

—Yo no tenía nada de miedo —diu u dels xiquets.

—Nonoshicieron nada —diu l'altre—: tiraban bengalas i nos iluminaban.
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la de Ferro,li sembla.

Entre altres coses,li ha dit que en passar per aquíel Garcia Oliver, ministre de Justícia i de

la FAI, i la Maestre8 subsecretària de Sanitat, els varen detindrei fer tornar arrere, perquè

dien que on feen falta era a Madrit.

l de Madrit tingueren que vindre-se'n en València enavió.
També diu que passava un director general ab la família i el deixaren seguir cap a València, però concienciosament saquejats.

as
A Massarrojos, ma muller està disgustada. Una dona qui venia perajudara la fadrina de
casa, a qui diem Doloretes perdistingir-la de Dolores,la fadrina, ha vingut com sol vindre
a voltes, per veure'ns i menjar, car ja no està pera ferres.
Ella i el marit formen una d'eixes famílies desentimentades i deseguidades que, tenint

tants ingressos com qualsevulla família obrera, viuen en la misèria quasi, i el seu poc seny,
especialment el del marit, fa que en nengunapartel vullgueni de totsels llocs se'l tiren
de damunt.
La societat devia preocupar-se molt d'educar a la gent, d'ensenyar-la a administrar-se
i distribuir els seus guanys,i d'esquivar aquesta ronya social on s'incuba i alimenta tota
revolta i revolució.

Hui, com sempre, ha vingut Dolorotes parlant destarifs, i entreells, el queli ha arribat a

l'ànima a ma muller, puix que ha dit quetots els quotes devien matar-los:
—Entonces —li ha dit la fadrina—, vosté voldria que mataren al senyoret Domingo.
—Oil —ha dit,i s'ha quedat capficada.

Tot això és ço queli ou dir al marit i a les veines, i el seu poc entenimentesreflecteix en

altra de les seuesfrases, car, com el marit està ara ocupatal cementeri de fosser, ha dit en
parlar dels assassinats:

—Quan més ne maten, mésfaena p:a'l meu home.

Ensha dit queel dissabte passat hi havien al dipòsit del cementeri vint monges assassinades.
La mentalitat de molts que formen els comités dels pobles no és més elevada quela
d'aquest matrimoni, i això ens governa: aquesta mentalitat. Algunsil.lusos creien quela
democràcia elevaria al poderi la direcció els millors,i ja estan veent com les democràcies,
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Mercedes Maestre Martí(Valencia, 1904-32). Llicenciada en Medicina perla Universitat de València,

sotssecretària del Ministeri de Sanitati Assistència Social des del novembre de 1936. Afiliada a la UGT i al
PSOE.
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A Víctor (Buesol li ha contat un xofer que a Tarancón actua una columna que,si no és

Dora ae a re GEad asi

És indubtable queels avionsinspeccionavenels cotxes per veure de quèestractava:
però a Tomàsno se li acut que-ls militars deixen passarels xiquets sens matar-los.

QP

les veritables democràcies, eleven els pijors i desprecien els millors, especialment quan seles
ha educatfent-los creure quetotssón igualsi que tots tenim els mateixosdrets, ocultant-los

o deixant-los ignorar que tot dretté per sequela un deureigual i contrari.

La meua muller, des que va açò de Doménec, no fa més que lamentar-sei sufrir insomni.
Sapl'enemiga queesté als quotes.
Quotessón els individus qui, mitjançant una cantitat, limiten el tempsdelserveimilitar.

Aquestsindividus solen anar a les acadèmies especials per ad açò, i allí deprenien la instrucció esquivant aquesta molèstia del servei.
Tenien, aiximateix, la ventaja de podertriar cosi plaça on servir i, en tempsde la Dictadura,es féu una escala de preus segonsla cèdula contributiva i el nombre de fills, resultant
que moltíssimes famílies modestes, àdhuc obreresi especialment camperols, es feen quotes,
és a dir, soldats de quota.

En vindreel triomf del FP. va suprimir les quotes i ab millor motiu va suprimir els oficials
de complement.
Aquests es treen d'entre els qui tenien una carrera elBatxiller. Sufrien uns exàmens
passanta sargents, brigadesi desprésalferez, o cosa aixís, quedant subjugatsal servei militar
per a quan l'eixèrcit els necessitara.
l això és Doménec. En rebutjar els quotes, quedàvem intranquils per una bandai tranquils
peraltra. També rebutjaren de sargent cap amunt, esperant segurament quees presentaren
voluntaris. Però ara se'n recordendels oficials de complementi els criden.
aaPs

Milagro,la costurera, a propòsit d'haure dit Doloretes ço dels cadavres de monges,recorda quel'altre dia, quan va ocorrir l'amenaça d'incendi a l'Asil dels Hermanitas de los Pobres,

ella passava per aquí, car en devallar del tren de Massarrojos va pujar al tranvia.

Les dones, tumultuàriamenti avalotant, demanaven que mataren les monges, acusant-

les de culpables,i el conductor, parlant ab un passatger, dia filosòficament:

—Si sempenyen, les mataran. Són fieresi
Per contra,a l'hospital d'Énguera continuen emprestantserveis les monges dela Caritat,

emparades pel Comité, segonsdiuen. Fins quan2
—m—

Ma muller, com les seues germanes, ha estat educadaa l'Asilo de Campos," edifici d'estil

gòtic alemany,fet fabricar pel primer marqués de Campos, de pedra i marbre.

Ma mullerli té afecte acendrata l'Asillo de Campos) i a les monges, i en parlar d'aquestes
coses, no pot esquivar unesllàgrimes de recordança per ad aquelles, hui ancianetes, qui

foren les seues mestresses.
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Institució creada per José Campo Pérez, primer marqués de Campo(València, 1817-1899). Financer

i polític. Regidori alcalde de València, des d'on va imprimir a la ciutat moltes millores urbanístiques, entre
altres, el subministramentd'aigua potable,l'enllumenatde gas, projectesferroviaris, etc.
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Una xiqueta de Massarrojos, filla de la Munyosa, estava aquí quan esdevinguél'aurora
d'aquesta novacultura, i unes milícies (que ara ocupen aquella mansió, edificada per a
conreu i educació de la infantesa pobra i gairebé desamparada) els donaren ordre de

desaloixamentràpid.

Cridarenles xiquetesi ab llàgrimes i besosinoblidables digueren les darreres oracions
i les vestiren farcides que quasi no podien acaminar, ab les millors robes, carel rest s'havia
d'abandonar aquí, i cridaren les famílies per a endur-se-les.
Què s'hauran fet aquelles mongetes) Estaran fogides2 Amagades) Perdudes.... Hauran
ornat els camins2
—na—

La Voz Valenciana, orgue d'IR, diu en granstitolars referint-se a la presa de Madrit: aYa
van 17 días... y Franco sin venir
Anuncia que una comissió parlamentària anglesa ve a Espanya a informar-se de visu de
ço que passa aquí. Déu ens guartl
El comandant Ricart, de la ColumnaUlibarri, ha estat mort al front deTajo.

Varis submarins, quant menys dos, han torpedejatal port de Cartagena els creuers Cer-

vantes i Méndez Nufiez, leals. El primer ha eixit llastimati el segon,ilés.

Mig milió de francesos es manifesten demanant avionsi canons per a Espanya, natu-

ralment, a favor del Govern.
—oO—

Contemplar com la humanitat s'enganya, com una part de la humanitat, prenint el nom
de redemptorsd'ella, fomenta aquest enganyi viu i medra d'aquest foment, és dolorós per

a un esperit lliberal i equànime.

Quetrist és veure com, en nom de la humanitat, es caça els hòmens com canssarnoSOS, Com, en nom delallibertat, sempresona els hòmens, s'invadeix el sagrat dela llar, es
destroçala família i es vexa la consciència: com, en nom delproletariat, s'assassinen els
proletaris i els assetgen per fam, negant-losel treball i l'ampar del sindicat, que és com

deixar-losfora delallei...

Humanitat sens humansi Proletariat sensproletarist Llibertat empresonadal

Dimarts, a vint-i-quatre de novembre de 1936
—a—

La Ona de criminalitat, fomentada pels periòdicsi per la propaganda des del Govern,

sindicatsi partits, ha atingit tal gran de furor que pertot arreu no ous més quefrases d'odi

en tota mena de dialectes castellans i valencians:

—Hay que matar a todo el que huela a cera...
—Hay que acabar con todoslos fascistas...
—Tinc ganes de menjarorelles torraesde fassiste...
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Fa dies queva circulant el rumor, que pren cos enel poble, que si cau Madrit en poder
dels militars degollaran tots els de dretes.
Açò es coneix que està circulant aquest dies per Massarrojos,i les dones qui no sóndel
FP estan atemorisades.
El cas és que la major part de dones que propalen aquestes notícies i es mostren ara
mésantifeixistes, han anat a missai al rosari fins vindre tot açò.

—b—
En el tren ve una filla de Librada, la comunista. Diu que en sa casa hi ha una família de

Madrit i conta que aquí hi ha de tot, no mancares, però resulta que els avions facciosos, en
veure una cua de donesi xiquets, tiren bombesi la gent mor de fam per porals avions.
—C—

Angel Martínez Amutio és unviscaíestablit a València,i té un establiment de compra

venta de ferreteria i maquinària. Té un germà qui era secretari del governador Zabalza,"i
ara heués ell d'Albacet.

l'Àngel, qui és militar retirat, em sembla un emboscat. No ha pogut mai congeniar ab

son germà. Ve en el mateixtren i devallem junts a Marjalenes.Ell va a la fàbrica de conser-

ves d'Harteri Badia i jo al meu —encara-taller, camí de Barcelona,20,al llat de la séquia de
Mestalla, bras de Villacampa, i devés el monestir de la Çaidia, hui ex.

Diu que està fabricant sucre de garrofa ab bonresultat.

—Un poco negro, pero no tenemos mediosparacristalizar-lo i hacer-lo blanco. Lo
producimos así, en forma de melaza.
Es comprén que deuenestar fent proves enla fàbrica de conserves.

Parlem de l'anarquia que regna pertot arreu.

—Esto no podía tolerarse i mi hermano,en vista de lo que sucedía, aconsejó que viniera
un hombrede pelotasi fuei se trajo a Zabalza, que estaba enelfrente. Ese es un hombre
enérgico. Si no, ya ve U. lo quele pasó a la Columna de Hierro en la plaza de Tetuàn. /A que
no vuelvea venir

Ell atribueix la mort de (Buenaventura) Durruti a que l'han llevat del mig perquè era un

destorb al amando únicos.

—Poco a poco se conseguirà todo: ya lo verà usté. Por ahí han hechoel cerdolos obre-

ros: pero yo lo tengo controlado, pero allí no se hace màs que lo que yo mando y todo el

mundova tieso.

ada
Doménec (Gómez) s'entrega hui. Tots els amics oficials de complement han acordat no
disfrassar-se de milicianoi vestirel tratge militar.
Hi ha un abigarramentde vestidures que nengunaes potdir uniforme.
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Ricardo Zabalza Elorga (Erratzu, Navarra, 1898-Madrid, 1940). Secretari adjunt de la UGT des del 1934,

diputat a Corts el 1936 i governador civil de València.
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—e—

Vaig a cobrar unalletra de trenta pessetes a un forn d'Irene Bonet, situat en unailla de

cases entres ponts de la Mar i Aragó que està condemnà a desaparéixer.
El qui-ns pagai ésal taulellli diu a un altre referint-sea la lletra:
—La pague perquèéstan xicoteta. Si fóra més gran,no la pagaria.

Vaig a casa delFill de Vives Morai li done cent pessetes més a comptedela factura de
Lo Rat Penat.
Romanen huit-centes cinquanta pessetes,

adus
M'han dit quela típica eMaedéu grossa: qui era damunt dela porta de Sent Bertomeu,

al carrer de la Concòrdia, junt del campanar,l'han tirada del nínxoli trencada.

Era molt populari la gent tenia gran devoció enella, especialmenttota la de l'Horta de

la Vega, que passava per aquí en anar al mercat.

Si tarden molt els militars, no va a quedar un cudolenlloc, ni un paperetper cremar, Ínj i
un ser viu que tinga sentiment per a contar-ho.
—g

Vicent Bueso, el metge, m'ha dit que ahir varen portar a València gran cantitat de ferits i

que u dels camionsva estar rodant perles portessanitàries de la ciutat des de les onze del

matífins les set de la vesprà, sens trobarlloc fins parar a l'Hospital General, on ésell.
Contaven quehi hanferits que no han provat més que un gotdellet en 24 hores, i que

en eixir de Madrit, veren avions quepareixia que vigilaven, però quenolls feren res.
—h—

Hi han moltesi llargues cues pera recollir quatre Rilos de carbó.
Passen uns camions plens de gentforastera que, diuen, ve de Moncà,ab matalaps,
maletes, mantes..: no és menester que diguen són fogitius.
—l—

Entre a la llibreria de Maraguat, ara de Huici(el peguefiofenicio, que me diu ell), per com-

prar alguna literatura comunista, anarquista.., que ara s'estila, per anar il'lustrant-me.

mb
Els diaris publiquen una espècie d'acta acusatòria contrales activitats alemanesi en

ella diuen queexisteixen varis creuers Canarias, que suposen vaixells alamanys, citant molt
Casoson la presència de vaixells de la dita nacionalitat prova la complicitat d'Alemània,i
entrealtres el del Deutschland, queel dia que la esquadra espanyola va anara bombardejar
Ceuta, la dita nau esva situar junt l'Hacho, impedint el bombardeig.
De la mateixarelació es dedueix que la esquadra espanyola ja no és al nord, com suposàvem,sinó al Mediterrani,i en part a Cartagena, on ésel Jaime I.
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Llancen la insídia que els rebels, en senyalar a Madrit una zona neutral, heu fan per a
ensanyar-se després en la població civil concentrada. Són tan inhumanes aquestesinsídies
que hom no haguera pogutcreure arribàrem a tant.
El directori redactors d'Heraldo de Aragón, qui anaven visitant els fronts per a informar,

equivocarenel camíi caigueren en mans dels governamentals.

Els falangistes i requetés, diu quelluiten a la reraguarda sobreel règimen que han d'implantar. Exactamentigual que ací.
Bombardegen Oviedo les milícies leals.
Fragua Socialinsisteix en que (Buenaventura) Durruti va morir lluitant al front. Sembla
consigna.
je:

Juanito Giner, cunyat de Pepe Senent, diu que uns companys seus d'Hisenda vinguts
de Madrit suposen que la evacuació de la ciutat ha la intenció de pegar-li foc i després
acusarels facciosos.

ls
Les meuesfilles venien en un tranvia del que eren passatgers unsjóvens madrilenys que,
en veu alta, comentaven coses de València despectivament. L'atmosfera anava carregant-se
i ja es murmuravai havia alguna protesta, però on ha colmat, ha estat en arribar a la plaça
de Castelar, on u dels polloslitris ha dit:
—iDóndetienen el metro
—ijPuesno se ven los agujeros del metrol —ha dit un altre.
Dir això i començarla gent a protestar de ferm,tot ha estatU:
—FóralFóraljAlfrenteljAl frentel
El conductorha tingut que parar per a què devallaren.
—m—

Doménec (Gómez) ens diu que el sargent que es va quedar mut en veure el company
caminarsens cap, a Espejo:és el sargent Cànovas,àlias Metro, perquè és molt baixet.
Diu que hatornatdelfront de Madrit un capità qui sempre ha estat un home moltseriós.

Ha tornatalegre, convidant a tots el primer dia que va prendre una borratxera al quarter,
ço que va esbalair a tots.

Dia que al costat d'ell va explodir una caixa de granaesdel75 i, miraculosament, noli va
fer res. La impressió fon tant que, en serenar-se i veure quenoli havia passatres,li semblava

que vivia una novavida. Va tornar-se'n pera reposar-se de la excitació nerviosa que pateix
des de semblantdia.
Conta que alfronttot va a orri i, de qualsevulla manera,ells no poden calcular. Tenen
que posarels canonsa ull. S'ha donat el cas de prendre perespiesoficials que feenelsllurs
càlculs detir en unallibreta, i es veuen constrenyits a no fer càlculs.
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Tambéels comissaris no volen que s'entretinguen calculant, creguent, sens dubte, que

heu fan aposta.Ells volen que facen les coses depresseta.
En canviarels canonsdelloc,aixís com els oficials tenen que mirarellloc d'emplaçament

mentre els deméstransportenels canons, els comissaris volen que també els oficials s'agafen

a tirar de les cordes o d'on siga:

—iCamarada, tú tambiéni jQue aquítodos somosigualesi
Aixís, la vida del'oficialal front és una tortura, una contínualluita entre el deurei el deixar

fer-se el fracàs, una continua exposició de quel prenguen perfaccióso espia.
Per contra,els rebels tenen una punteria seguríssima (diuen queelsartillers espanyols
són dels millors calculistes dels eixèrcits del món), i, guiant-se per les mateixes granades

que no exploten o perles indicacions del'aviació, als quatre o cinctrets ja han encertatla
peça, aixís és que apenes tenen temps per a mudar l'emplaçamentdels canons.

Unaltra deles coses que ja he sabut pervaris conductesés queels milicians volen que

els canons vagen davant d'ells.

Dimecres, a vint-i-cinc de novembre de 1936
—a—

He passatla nit a Massarrojos perfer companyia a ma mulleri els xics menuts. Emparet
és un poc malalta.

En anar capa l'estació, el Manyo me diu que hui aniran altaller per la batedora que
digueren, ab el permís delcontrol.
Quanli hu dic a mon germà,es sorprén com jo, perquè pensàvem queja no se'n recor-

daven,de la batedora,i perquè són capaçosde vindre perla màquinai el tractor sens més
ni mési deixar-se-la en qualsevulla era de Terol.

Paco mediu que aquesta vesprà hi hauràal taller una assemblea del personal per tractar
de sousi jornals.

Hi ha un grupet, que solen ésserels de jornals mitjans, que volen rebaixarels sousi els
jornals elevats i pujar els menors, deixant el més elevats a dotze pessetes:

—iEl qui vullga guanyar més de dotze pessetes, al Salerl —hi han exaltats que diuen,
segons ens conta Jacint) Pérez, l'encarregat.
Això va contra algunsoperaris qui guanyen més de les dotze pessetesi contra els viatjants, oficines,i Pacoi jo.
S'han fet ja una espècie d'escala per setmanals de 75, 70, 60, 50 i 40 pessetes.

Açò pareix que hu moutot Ludovic (Buesol, qui, a pesar de no estarja al taller, sembla
que està en contacte ab (Enric) Reig, quil'ha substituit en la comissió de control.
Aquesta volguédir-lo allò quel Comité de Control ensva dir que eres de pujar jornalso,

i que ceren hores desacrificio, Però anaren al Sindicat de la Metalúrgia en comissió, segons

digueren,i en exposaraixò mateix, els contestaren que el Comité de Control era una merda
(sic) i que els únics qui havien de decidir eren els obrers en assemblea.
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iTant que-m vaig assustar jo per ço que:ns va dir el Mollà de que al qui enguixcara, quel

portaren al Comité de Controli l'afusellarienl Ací tots manen, però ab els sindicats no hi ha

qui puga. Ni la Columna de Ferrel

Li dic a mon germà que nosatres devem fer les observacions pertinents per a què no

diguen que no els havem orientat, però deixar córrer.

Però mon germà està indignat:
—iVol dir que la revolució consisteix, per ad alguns senyors, en pujar-se els jornals i ficar-

se en altres que són tan treballadors com ells, dins de la mateixa indústria, per a rebaixar-los

sousi aplicar-se-losells2 Això no ha passat mail Això és una immoralitatl Causa sentiment
pensar que la humanitat siga tan egoistai ignorant
Meric i el tranquil-lise, millor dit, el calme.

Què es pot esperar del poble indocte, més que això2 I més quan està soliviantati seli

diu quetotés d'ell, tot és degutad ell i no serà ni deu ésser altra cosa més que ço queell
vullga,

Hi ha una gran part de la humanitat enla infantesa,i, en proporcions méspetites, dins

d'una nació hi ha una gran part del poble que viu en la primera edat com elsinfants, de
sensacions, en ple egoismei egolatria, per al qui el món és cosa que millor que nengú deu
usufructuar.
l aixís com la culpa de que es desmanenelsinfantsno la tenenells, sinó els majors, que
deuen i han de conrear-los, educar-losi dirigir-los i, perçò mateix, la culpa de que el poble
ignorantque ésenla infantesa es desmane és del personal queestà en edat mésalvançada,
que deudirigir-lo governant-lo bé i diguent-li la veritat.
l aixís com la barbaritat més gran que els hòmens poguerenfer és donar la direcció de

la família als infants, aiximateix la nació cometrà bestiesa encomanantel govern de la cosa

pública al poble que és enla infantesa, perquèla infantesa, com a ignorant,és atrevida, i la

edat madura, persa experiència, prudent.

aaan
U dels operaris que se'n anaren al servei, ara darrerament, Martorell,és al front de
Terol, i com té uns dies de llicència, ens ha vinguta visitar i he sabut que als companys qui
s'han enrolat en les columnes de la CNT-FAIels ha dit més que a un músic, acusant aquestes
columnes com d'indisciplinades i culpables de molts fracasos.
Entre les moltes anècdotes que ha contat, diu que una deles voltes que havien destinat

la ColumnadeFerre a les avançades, mentre els demés descansavena l'hora de dinar, se'ls

veuen vindre. Havien abandonatles avançades perquè era hora de menjar i va costar eixir

ràpidamentsoldats a ocuparells llocs abandonats,tenint la sort que-s facciosos no se'n
havien adonat, car perillava que-ls hagueren passat a coltell ab la major impunitat.

Coses semblants en contentotsels soldats, qui vénen culpantels milicians dels més

grans desastres.
366 Josep Maria Martorell. Oficial ajustador que després va ser promocionat a agent de vendes de
l'empresa.
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—(—

Quedem en quell divendresvindran perella i, en anar-se'n, deixa l'encàrrec que, en vindra
el Manyo,li diguen que se'n ha anat cap a Utiel.
Després me diu l'encarregat quel Manyo ha estatal taller i, en sabre quell capità se'n
havia anatja, ha fet ell ço mateix, molt cremat.
—Se'n haanattirant collonsi —diu l'encarregat riguent-se.
Mon germàté l'esperança que açò pagueel deute que tenim contragut ab el Comità
de Bancai Bossa.

sie
Vicent Esteve me diu que la setmana passada mataren vint monges al campament da

Paterna, tres al picadori dèsset a la galeria detir.

Pel camí continuen trobant-se de quan en quan talegues.
(Rafaell Planells me diu que han hagut d'amagarel parent en veurela insistència d'en,
dur-se'l.
Aiximateix, me diu que la setmana passada en mataren huit a Castellar, entre ells alx
moliners d'arròs, parei fill. No sap per què ni com.
—e—

Carles, el barber, està indignat. El quis'ha afaitat davant de mi, un capità de milicians,li

ha dit que s'havia trobat en un convent, que no ha dit, un soterrani on hi havien amagades
moltes mongesab queviuresi que les van traguent de dotze en dotzei assassinant-les.

eis
Vaig a la ebotiguetax de Joan Senent, que és a la plaça del Picador. Aquíés, aiximateix,

la Intendència Militar.

Hi han 22 camions que vénen de diferents pobles de Catalunyai van al front de Madrit,
segonsdiuenels rètols.
Pepico Ibànyez està molt cremat ab mon cunyat. Diu que els hafettraició en no dir-los
que se n'anavai que ara, en sabre que ha fogit a l'estranger, se l'incautaran de tot i clourà
el despaig.
ig

Una germana del'avi de la núvia de Doménec, qui viu a Madrit, se'n ha vinguten València
i conta horrorsi penalitats.

Comunicala impressió que corre per Madrit que volen,si entren els facciosos, que sols
trobenelsolar i que incendiaran Madrit, per a lo que tenen preparada gasolina.
36/

Es tractava de la Columna Eixea-Uribes, que prenia el seu nom de ManuelEixea Vilar (1881-1939) i de

José Antonio Uribes (1911-1974), destacats militants comunistes.
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Un capità de la Columna Eixea"" ve ab una ordre del Departamentd'Agricultura, refren,
dat pel Comité de Controlde la Metalúrgia, per a endur-se la batedora.

gaiiàs
Carme,la fadrina, diu que quan ha anat a mercathi havien unes donesfent un mitin i
diguent quetots els hòmens devien anaral front i que les dones devien ocupar ellloc dels
hòmens o posar-se infermeres.

Me diuen queel Sent Martí de Ferre, cel cavallet de Sen Martí, que hi ha damuntdela
porta principal de l'església que dónaal carrer de Sent Vicent, estan desmontant-lo.

La rajoleta del carrer de Gonzalo Juliàn ha estat tapada per un paperquediu eCalle de
Buenaventura Durruti.
—I—

Fragua Social demana ajudaperal periòdic. Entre altres ajudes que senyalan diu:ei...)
dàndonoslos desperdicios de papelx a causa de la gran carestia.
Podem anar despedint-nos de quanthi roman d'arxius, especialmentals pobles.
A Madrit registren l'embaixada alamanya, on hi havien refugiats més de quaranta infeliços

confiats en la inviolabilitat.

Diuen quehaestatvist averiat l'Almirante Cervera.
Dos mil francesos comunistesi socialistes vénen a incorporar-se a la Columna Interna-

cional: però no obsta per a què continuen protestantde la ingerència d'alamanysi italians

entre els facciosos.
El part oficial i les demés resenyesde batalles i atacs donen el triomfals leals, els qui,
quant menys,resisteixen magníficament.
Segons L'Echo de Paris, a Vigo, queel tenenels rebels, es botarà prompte el creuer Ba-

lears i varis submarins,i s'extranyen que açò puga ésser, com suposant que seran vaixells
estrangers posatsal serveidelsfacciosos, com si ignoraren quel Canariasi el Baleares, quant

menys, estaven en construcció desd'abans dela guerra incivil.

El general Franco ha respost ad Anglaterra assenyalant zones neutrals als ports de Car-

tagena, Alacant, València i Tarragona, però no Barcelona.

Ha estat detinguda a un poble que no cita, Conxa Franco Salgado, cosina del general,
possiblement com a rehén.

El ministre d'Agricultura suprimeix la renda dels camps: els arrendataris hi romanen
senyord'ells i no tindran que pagar lloguer.
A part que molts arrendataris són més burgesosquetls arrendadorsi més explotadorsi

tirans que-ls burgesos, si açò es consolidara, no trigarien gaire en veure que elpes del'Estat
és prou major que la sumadel'arrendadori l'Estat, encara (que) siga una paradoxa.

És un cas semblantal mirall de la supressió dela llista civil.
Radio Tenerife ha dit quel general Valera, qui comanda les columnes que assetgen

Madrit, que la presa d'aquest era abans un problema, però hui un cas de consciència, i que
Si van percarrersi cases, es destruirà Madrit.
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ercn
Sembla deduir-se que es va a emprar una nova tàctica.

Han hagutper Madritforteslluites i han apresatels militars negres gran cantitat dQ

material.

Me'n vaig a dormir a Massarrojos.
Dijous, a vint-i-sis de novembre de 1936
—a—

Ma muller me diu que el Comité de Massarrojos va a canviar sebesi fesols, que:n tg
abundants, per sucrei altres coses.

mils
En anarcap a l'estació, el Manyo m'alcança correntpera dir-me que ja no volen la nostrà
batedora, car n'han trobat una disposada a Los Corralesd'Utiel.
—l—

Fragua... publica una biografia de (Buenaventura) Durruti. Entre altres coses,l'assassinat

de Dato fon decretat per aquest per unarepressió social que en aquella època es portava
a Cap a Barcelona.8

L'estrenu cavaller (Agapito) Garcia Atadell, u dels més representatius del'actualsituació,

i els seus còmplices han estat detinguts a França per policia espanyola i es va a procedir a
la llur extradició.
El fill de Largo Caballero, qui estava prespels rebels a Segòvia, ha estat afusellat per

aquests.

Fea temps que es murmurava queelcap d'aquest responia del de (José Antoniol Primo

de Riverai viceversa, i açò sembla demostrar queera veritat. És estrany quel'odi i la intemperància, inútilment, hagen arribat a tal estrem. Els alacantinsli han fet un flac serveial

presidentdel govern Largo Caballero assassinant-li elfill ab les mateixes bales que mataren

J. A. Primo de Rivera.

Quanta sang inútill
Han refusatels rebels pels Carabanchels, Casa de Campo i Ciudad Universitaria.

Els rebels han detingutel vaixell noruec Listen carregat dellavor de criadilla i l'han fet

descarregar a Vigo. Lladres, més quelladresi

Rleber, generalrus dela Brigada Internacional que actua a Madrit, entre altres manifesta-

cions, senyala la possible ruptura entre Alemàniai la URSS —Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques-, és a dir, Rússia.
Un escapat del Marrocfacciós hainsistit en que el general Franco és mort. Semblaja
estúpida aquesta insistència, per a continuar parlant de Franco viu.
368 Eduardo Datolradier(la Corunya, 1856-Madrid, 1921). Advocati polític. President del Govern espanyol
en diverses ocasions(1913-1915, 1917 i 1920), va ser assassinat a Madrid el 20 de març de 1921 en un atemptat
dut a terme per anarquistes catalans.
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fes
(Carlos) Gargallo m'ha dit que va veure desfilar ahir una columna estrangera molt ben
equipada i formadaonli paregué anirien més de 1.500 individus.
En fer-li observar que Fragua diu que eren francesos, replica que creu deurien haure'n
d'altres nacionalitats.
També Fragua... i altres diaris es queixen de que França no deixa entrar a Espanya els volun-

taris estrangers que volen vindre a incorporar-se a la ColumnaInternacional. Quanta farçal
e—pP——

Mon germà Paco mediu que en la assemblea d'ahir persistiren en la idea de pujar uns
jornalsi rebaixar-ne altre i sous, a pesar de les raons oposades.
Els qui estan amenaçats de rebaixa, com el torner Moya, es defengueren, però poc.
Aquestdiu que, segonsles noves bases dels torners, devien augmentar-li el jornal, i no va
a consentir li'l rebaixen.
Es nomenaren quatre (representants) per a què, junt ab la comissió de control deltaller,
estudie l'assumptei informe en una pròxima assemblea.

dis
Entre els auts que es veuen circular, n'hi han tants forasters o més que de València, alguns

estan camuflats.

ge

El Mercantil diu que han estat bolcatscinc avions facciosos.Els catalans fan constar que

envien diàriamental front de Madrit trenta mil quilos de queviures. Ja passarà factura en

son dia.
València, més explèndida, més ubèrrima i més... bambau, no passa compte. Ço que

diran els comités:

—P.a lo que moscostal
No tenen més que demanar-lo i les gents, caritatives, els heu donen... o s'hu prenen

sens demanar-ho.
La manca de paper ha obligatels periòdics, fa dies, a disminuir el nombre de pàginesi,
al Mercantil, la qualitat del paper.

—h—
Víctor (Buesol conta com la gent va cercant enchufes (enchufe és qualificatiu modern
pera indicar ellloc retribuit que no dóna feina) per a emboscar-sei no anar als fronts de

batalla.

En aquesta tasca solen ésser mestresels dels comités. La major part dels individus que-s
formen no són altra cosa que emboscats.Tots tenen missions elevadesi secretes que-ls
impedeixen menejar-se d'ací, i envienelsaltres, mentre ells romanen passetjantla pistola
i àdhuc, de vegades,el fusell.
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El seu amic (Ricardo) Roso, arquitecte,se li queixaval'altre dia del malbarat de tabac que
esfa. Ell és fill d'un alt empleat de la Tabacalera.
Dels ministeris vénen ordres d'entrega de tabacab valesi no es paren perqualitat, ja quel
demanen havài purs. L'altre dia, diu que reberen una ordre d'un general, que no volgué dir
qui, demanant dos-cents caixes deldit tabac.
Per a dos-centescaixes calen tres camions, quant menys.
Estem en hores de sacrificil
—/—

Encara, com qui diu, no havem començati la gent està ja farta dels madrilenys.jEs
mucho Madrí, éstel
Mediuen les xiques que anit oguerentiroteig i com un bomba.
Ço mateix m'ha dit aquest matí (Carlos) Gargallo.

Lluís (Zalbideal, qui va per a gendre, me diu que en entrar en aigues de València, ha estat
detingut un vaixell pels facciosos, qui se l'han endut apresat.
També quela família d'Antelo suposa quel'han assassinat, perquè en una vaga revolucionària va estar movilisat com a militar i comandantla factoria.

La família vol exigir responsabilitats al Comité en acabar-se açò per no haure esquivat

el crim i per sabre on és.

Lluís assegura haure ogut a Radio Tenerife que Garcia Atadell i els seus còmplices foren

detinguts a Palma en passar cap a Amèrica,i no a Paris, ni perla policia espanyola, com

dien els diaris.

ade:
Pepe Senent diu que la mestra de Massarrojos, donya Vicenta, ve horrorisada de Foios,
d'on ella és, i no vol tornar per aquí. Diu que anaren a cercar quaranta individus de dreta,
agafant-netrenta i quatre dones,car els demésfogiren.

pl
Ràdio Itàlia diu que Garcia Atadell ha estat detingut a Tenerife quan es dirigia a Amè-

rica.

Radio Tenerife diu que (Francisco) Franco,el general, ha senyalat una zona neutral enfora

el port de Barcelona a petició d'Anglaterra,i indica els límits de la mateixa.

Divendres, a vint-i-set de novembre de 1936
—a—

Hui és l'aniversari del meu nom familiar i del meufill —sentPrimitiu, sents Facund i Primi-

tiu—. Nicolau és el nom oficial. Nicolau-Primitiu, que tinc quelligar no per postura petulant
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i fuichada, sinó perquè pel primer apenes me coneixen alguns i em nomenen pel segon,

i aquest noésl'oficial. Perçò, per no fer-ho tan llarg: Nicolau-Primitiu Gómez i Serrano, me

firme i em nomenesols pels noms, sempre que puc

El celebrarem modestament, com cal a les actuals circumstàncies espirituals i econòmiques.

hp
(Vicentel Riera, el modeliste, ens mostra un casc de bombad'aviació o canó metralla,

que diuen, crec. La trencadura està talment dentadai tallant que hom s'explica com puga
segar-li el cap a un home i aquest seguir caminant sens quelcolp el faça caure.

A l'exterior es veu eltreballat.L'interior està acabraçati negre. El va arreplegar una dona

que va vindre ahir de Madrit en una caravana de 37 camions, tot de donesi xiquets: sols un
home amagat, el marit, ha pogutvindre.Ella és de Burjaçoti ell de Benimàmet.
Anaven als auts quan va caure la bombai totses tiraren a terra, diu que va assolar una

casa de set pisos.

Llavors,els xofers, tumultuosament, començaren d'empinyar-los cap als auts i el marit,

qui havia anat a despedir-los, aprofità la confusió pera ficar-se sotsels seients.

Li han dit que-ls avions dels facciosos són de gran poderi cacen els cazas del Govern.
—(—

(Vicente) Riera me diu que no fa molt assassinaren, de Burjaçot, Roc Senent, administrador del balneari de Xulella, i tres més. Molts casos conta, entreells el d'un llaurador de
l'horta aquella que un dia estava al camp treballant i, de sobte, parà un auti veu devallar

dosjóvensi pistolers que li digueren:

—Gire's pacallàl
les va girar Cap a onli digueren, ple de por, i enseguida sonaren trets. Quan l'aut se'n va
anari es va atrevir a girar-se, es va veure els dos jóvens morts junt al camí.
Ço mésrepugnanti que mésl'indigna són les dones desocupadeso fent calça que se'n
van a veure els cadavres com si es tractara d'una diversió, i anaven a Paterna a veure-los
matari fer comentaris.
Per contra, han hagut persones que s'han vist obligades a deixar llurs estades per no
poderresistir la música delstretsi els ais i laments.

Li contava una dona quivivia en una cova de les Carolines, a l'esquerra del barranc de

Benimàmet —el campament, o matador,és a la dreta del barranc—, que ha tingut que anarse'n per no poderresistir el metrallamenti, especialment,els trets sols que indiquenels de
gràcia, ni les escenes, ni els clams.
369 Nicolau Primitiu celebrava el seu santel 27 de novembre, dia de Sant Primitiu Màrtir, de fet, en l'àmbit
familiar, tothom l'anomenavaaixí. Segons explica Rosa Gómez Casafi (1997 : 19), Nicolau Primitiu es va
assabentar del'existència del seu primer nom de manera casual i ja d'adult. Sembla que fou el rector dela
parròquia de Sant Pere Apòstol, de Sueca, qui s'entestà a afegir el nom deNicolau al de Primitiu, sant del dia
que nasqué, Nicolau de Tolentino, el 10 de setembre.
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U es va escapari es dirigí cap a les Carolinesi aquíl'atenyereni li dispararensettretsay
ventre, quasi als nassosd'ella, però una nit que recorda horrisada va oure crits esborrifantç

d'una dona qui deia d'una manera que no maioblidaria:
—Mateu-melAssessinsi Covartsl

I, enseguida,la fredordels trets de metralladora com una mascletà llunyana.
Puix, ji la crueltat que representa matar-ne unsi després portar-nealtresi situar-loç
davant dels cadavresi matar-losi així, successivament2

EIs
Tot ço sembra una d'odis pertot arreu que causa penai horror, hipotecant la pau delç
pobles per a molt de temps.
l els botxins que açò fan són covarts, molt covarts, com tots aquells criminals que hu,
són per ofici o senten elplaer del crim.
A u queli diuen Julio, qui té un talleret ací prop i és de Burjaçot,li han assassinat up,

germà sots la escusa que erafeixiste. El portaren ab altres al cementeri deTorrenti aquí
se'l feren.

El Julio és d'esquerresi de la CNT,i li dia a (Vicente) Riera quel'assassí del germà, en,
tornardelfet, va tindre la gosadia de pararel camió i devallar a conversar abell vaguetats.
—Molta faena2
Lli dia el Julio, apretantles dents de ràbia:
—iEn passar açò, li tinc que clavar en el cap settirs i menjar-me'l a mossosl
—e—

Josep) Bartual, l'encarregat de la fusta, me diu que estan enviantels quotes a Casa.

Carrascosa, August, me diu que en el Comité de Banca i Borsa ha hagutrevol.
Pareix que han vingutels de les centrals de Madrit i, como méspràcticos,, pretenen

ocupar els llocs de directors que van a deixarels qui, bambaus, se'n vanal front: però pareix
que per aquesta volta es van a deixondir i han dit els qui ja estaven preparats per anar-se'n
que no eixiran sinó van davantels qui vénen fogits de Madrit cercant emboscar-se ací.

lar
Paco me diu que en anaral Consell d'Economia per a què aprovara el control deltaller,

s'ha negata fer-ho, al-legant queestà estudiant unallei de regulació de controls per a què
tots sàpien a què atendre. Pertal, es suspén perara.
En donar compteal control provisional deltaller, suspenen també l'arranjament de
jornals i sous.
qe

En anar cap a casa —clarrer) de Bjuenaventura) Durruti—, me trobe Josep) Gasch en eixir
de sa Casa.
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Quans'alegrem en aquests temps de trobar-nos dues personesestimades que no pertanyem al FPI
Parlem.., de què havem de parlar2 No potésser res alegre.
Me diu que han assassinat Leopold Trenor Palavicino i la dona. Li han dit que no hi
romanen mésTrenor perassassinar.
San Petrillo José Caruana Reig), diu que està en sa casa. Anaren d'IR, que hu tenia incau-

tat, i li digueren que podia anar-se'n a viure aquí.Té gran dol personsfills, continuen presos

ili han dit que és onelstindrà millor. Si els maten,creu ell que serà persa culpa. No sé.

Losep) Sanchis Sivera era a Perpinyà i per compte de passar-se'n a França, trobant-se
malalt, se'n tornà a València. Anaren a sa casa a emportar-se'l per dues vegades, però ja
l'havien dut a un sanatori. No:m diu ni ho pregunte,quin.
De Pepe Osset Merle me diu que-n vindre açò, se'n va anara Castellói li han dit que aquí

el mataren. No sap lo ques'ha fet (della seua biblioteca, on tenia còpies úniques de manus-

crits desapareguts.Ell tenia gran afició a copiari ad açò es devia que poguérem comptar

ab reproduccions d'obres estimables com el segon volum de Diago,inèdit. 70
La tenia en una alqueria prop de Paternai perla suasituació la convertiren enfortificació.
Ell, Gasch, avisà delperill que corria i delseu interés... RIP.

die
L'arxiu del cabilde —de la seu— ha estat saquejat, no es sap ab quinaintensitat. Ferraz,
l'arxiver, va veure gent que anavaperla teulada, va avisari entraren. El tabic que havien fet
pera isolar l'arxiu,l'havien derrocat.

Trobaren pergamins ab els sagells de plom tallats i un sac d'ells preparat per a endur-

se'ls, i va fer fer un mur.

Lluís Guarner,el poeta, passa en aquest momenti ens saluda. Va de pressa ab un altre:
—El dia u tindrem Estatut Valencià —me diu riguent.
—Ésvosté el president: —li pregunte de la mateixa mena.

—Sjés vosté president, yo secretari —me retrucaallunyant-se.
No tindrem malestatutl
——

Víctor (Buesol me diu que al Colegi d'Arquitectes formaren un batalló peranar al front

com a milicians: però ara ha vingutla necessitat d'arquitectes peranar fortificantla rera-

guarda i pensen destinar-los ara ad Almansa i Contreras.
Però nengú no té ganes.

370 Estracta del segon volum del'obra Anales del Reyno de Valencia, de Francisco Diago, de l'Orde de
Predicadors.El primer volum va ser imprésperPere Patrici Meyel 1613, però l'autorfallí quan preparavael
volum i, encara que els seus materials foren publicats amb eltítol d'Apuntamientos recogidosporFr. Francisco
Diago, para continuarlos Anales del Reyno de Valencia desde el Rey PedrollI hasta Felipe ll, amb un pròleg de
José M. Garganta (València, 1936-1946, Hijo de F. Vives Mora).
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FraguaSocial arremet contra els madrilenys vinguts emboscats queper tot agraiment

portenla llur ineducació,i cita el cas d'una dona forastera que preguntaa dos d'ells per

unlloc:
—No sabemosi —diu que respongueren—. Somos madrilefios y no conocemoseste

pueblo.
Conta que hanafusellat elfill de Largo Caballero,tractantels facciosos d'assassins,

Aquests bombardegen Cartagena.
Anuncien que està formant-se una 138 brigada internacional: que s'ha portat a cap un

pacte germano-japonés anticomuniste,i que a Madrit s'ha format un Comité d'enllaç de
es.
les forces socialistes, comunistesi anarquist
saba

Celebrem elsentPrimitiu dinant com tots els dies, sense més extraordinari que uns

pasticets. Com elsucre escasseja, tots són a basse de mel,i a la gent no li agrada.

Tots estan a taula, els de casa, sols manca Primi (Gómez), qui està complint el seu deure
fent escola a Massarrojos: però, en acabar,ve a passarel rest del dia, de la vesprada, dues
hores, car té queferclasse perla nit.

ales

En vista d'aduanes, ha dit en casa de la núvia de Doménec (Gómez) que queviures no

és facil que en vinguen i que el qui puga, deu resservar quant li siga faedor.
—m—

Carme,la fadrina, conta indignada un cas que ha presenciat en la cua d'una parà del

mercat de Ruçafa.

Hi havien davantd'ella dues porteres que es coneixien:
—Tinc un sustol —dia a l'altra una d'elles.
—De quètens susto2
—És que macasaestà plena de flares i monges...
—Dona, denuncia-hul

—És que tinc susto..
—Oil Pos no t'apures, que yo hu denunciaré.
Hi han carrers, com eld'Isabel la Catòlica, hui Margalida Nelhen," sinó mequivoque, que
estan castigadíssims pels registres, detencions, i víctimes, i diuen que aquí tot és a causa
d'algunesporteresi criades. Rara, diuen, és la casa on no ha passat quelcom.
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Margarita Nelten Mausberger (Madrid, 1896-Mèxic, 1968). Escriptora,crítica d'art i defensora dels

drets socials de la dona. Diputada per Badajoz delPartit Socialista Obrer Espanyol, el 1937 va ingressar en
el Partit Comunista.
616

—n—

ElMercantil Valenciano diu que Itàlia solicitarà de la Societat de Nacions que el Govern

de València no estiga representatallí.

—oO—

Pepe Senent ha ogutper ràdio que Stalin va a movilisar Rússia, en veurela realisació
del tractat alamany-japonés contra la URSS, que han bombardejat Cartagena afonantvaris
vaixells governamentals, i que ha dit el general Queipo de Llano queelretràs d'entrar a

Madrit és degutal mal temps regnant aquí.

També m'ha dit —i posat un poc sobre avís— queli ha dit la estatgera de l'habitació on
es va hostajar Andreu Monçó (qui es va deixar un camisó de dormir i algunes peces més,
en anar-se'n), que un milicià qui té d'hoste s'ha preocupatvàriesvoltes del misteri de la

desaparició d'Andreui de quiel va portar aquí.

La estatgera, sens picardia,li ha dit la veritat: que fon Pepe.

l aquest està en punxes, car les robes abandonadesles va deixarell i estan marcades J.
S. Pepe va dir que estractava d'un amic quehavia trobata lo carrer.
De casa seuali telefonen que ha arribat un professor seu de Madrit a refugiar-se, Virgilio

Bueso,i vaig a acompanyar-lo per veure com sexplica aquest madrileny.

És personail-lustrada, qui ha dedicat tota sa vida a la ensenyançai tenia una escola mo-

del on solien passar pràctiquesels deixebles de-l'Escola Superior Normal,i d'aquí el coneix
Pepe, que aquí va passarles seues pràctiques escolars.
És ja d'edat, mésde xixanta anys, baixet, amablei, no cal dir, persona prudent que no
s'entregafàcilment. Me diu Senent queésd'esperit liberal. La seua escola,li l'han convertida
en enfermeria destruint-li-hu tot.
—lo que me costó treinta ahos de hacer melo han destrozado en cuatro días.

Està aplanat. Diu que Madrit pareix un infern. La gent mira cap al celi si fa mal oragei
plou, es consola.

—iGracias a Dios que podremos dormir esta nochel —dicen.

Hi ha molta gentrefugiada en el metro,vivint aquí, sens atrevir-se a eixir més que ço

queli cal per proporcionar-se aliments. Dones, criatures..., qui un matalap, que una manta,
un coixí, molts sensres.

Però també no és massa segur el metro. Una bombaa la Puerta delSolva foradar fins el

metro i en altres puntsdels edificis s'ha provat que són un malrefugi, puix que s'ha donat
el cas d'enderrocar-se un edifici i romandre-hi soterrada.
Pels carrers es veu la gent que fuig ab mantes, matalaps, caires... al coll.
Diu que s'ha notat que-ls facciosos no bombardegenel barrio de Salamanca, que és
el que senyalaren com a refugi, i la gents'ha tirat cap aquí. També diu quel'aviació leal és
molt superior a la facciosa.

617

pg

Doménec(Gómez) ha ogut perràdio quels governamentals tiraren una de les bombes a

la presó d'Oviedoi matà 140 rojos quehi havien closos, que Catalunya demanarà a la Societat

de Nacions que reconegala República Soviètica Catalana,i queels distints composantsdel
FP estan discutintl'Estatut de València i no pareix que s'entenen massa.
——

El problema que ara ens preocupaés cercar la manera d'esquivarhostesindesitjables,

procurant-se coneguts que vinguena viure en les cases.
Dissabte, a vint-i-huit de novembre de 1936
—a—

Altaller, Pasqualet Martíi Batistet Garcia, qui vénen de Llaurí, me conten que ha estat
bena punt d'ocórrer una catàstrofe ad aquest poblet.
Els camperolss'han organisat degut a tota aquesta sèrie de propagandes queestanfent,
cadascú per sa banda, el PC i la CNT-FAI.

En organisar-se, sembla que volgueren abrogar-se la representació del PC i desbancar
el Comité (o assoles lo segon —no heu saben bé-).El cas és que demanarenaldit Comité
comptes de ço que havien fetde lescollites i demés incautacions.

Però com eel qui vol comptes,vol pleits,, que diu un vell refrany valencià, sembla que

el Comité es va oposar a tan absurdes pretensionsi els camperols, capitanejats per u més

ardit qui tenia amagada una escopetai unapistola, es varen apoderar de la Casa dela Vila

i aquí esferen forts.
Però els rònecs qui tenien armes eren els del Comité i guanyaren, desprésde ferir en un
muscle al cap del motíi apresar-lo.

Quan se l'enduien,recelant-se que anaven a matar-lo, digué quel deixaren canviar-se

de roba o fer qualquier necessitat,i botantcorrals logrà fogir.

Els del Comité en varen detindre norresmenys de prop de cent cinquanta, ab ànim de
traure'ls al camíi fer una carniceria: però les llurs dones s'amotinareni, arribada a València

la notícia, enviaren gent armada que hu va apaivagartot, soltantels presos.
No obstant,els ànims estan molt excitats i també enaltres pobles per ço mateix. Quina
caboterial

l faena els done als comitési al FP si s'organisen els llauradors. Ail Si no-ls hagueren

desarmatl Però encara hi romanen corbellesi destrals.

Aquestspartits revolucionaris han oblidat queelllaurador valencià és conservadori que
no hi ha nengun veritable camperol que pateixca misèria.
La misèria, l'han creatells artificialment. Quan ells desapareguen, tornarà als nostres
campsla pau i ab ella l'abundància,l'alegria i la convivència.
La majorpart dels campesinado comuniste o anarquiste, o no és valencià, o no ha agafat

unafalç, fins ara, en tota sa vida.
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—hani
(Carlos) Gargallo diu que la COP —Comissaria d'Ordre Públic- s'ha instalata la casa blin-

dada de Mustieles,7 en devallar dels pontdelReal, a l'esquerra, xamfrà.

Els soterranis els han convertit en presons i diuen que caure aquí presonerésla pitjor

presó que a hom li pot cabre,

Gargallo té una tia que viu davanti ahir estava al pati esperant que devallara o vinguera

unparenti, segons pareix, de la COP elveren, i com els dits se'ls entoixen espies, anaren a

fer-lipreguntesi revisar-li el salvo conducte.

Els nebotsli havien donat unes estampetes per a què les amagarai ell se les havia posat
dins del salvo doblati, en entregar-lo, va traure les estampetesi se les posà a la butxaca.I
noli va passarres.
Altres, ab prou menys motius, els han fetla col.

Li han contat que un xic que ell coneix, d'eixos que ni punxenni tallen, anava a que un
practicantli donara unesinjeccions i es compren que degué expansionar-se contant coses

que no deguera, mentreel practicantli anava donant corda.

Però un dia es troba ab la desagradable sorpresa de que:l detingueren en casa eldit

practicant mateix, qui tingué la gosadia d'acusar-lo.l anà a parar a la COP.

La família, en veure que no tornava, començà defer gestionsfins trobar-lo en la esmentada comissaria, tancat en un calaboç i pres d'un atac, tan aixís que si no haguera donat
aquesta felís casualitat, provablement no tornaraa la vida.
Els costà un triomf emportar-se'l per a què consentiren en endur-sell per a auxiliar-lo,i

rònegament quan una germanadigué que ella es donava presa pel germà, accedireni la
germanaes presentatots els diesfins que-l germàestrobe bo.

Cercarenel practicant per veure què declarava, quina era la denúncia que féu, i ha desaparegut. Potserestiga alfront. És el gran recurs, a voltes, per als qui fugen.
sosa
Doménec (Gómez) diu que han enviat a casa les quintes de mariners quecridaren, al

taller ne tenim u que,efectivament, ha rebutllicència fins segon ordre, quan anavaa pujar
al tren, com qui diu.
Es suponsi serà per quèl'afonamentdels vaixells de guerra a Cartagena ha fet sobrera

la marineria.

També diu Doménecqueels de la FUE (Federació Universitària Escolar) que han vingut
de Madrit volien queels d'ací els entregaren la direcció perésser de la central, però els
d'ací s'han oposat, especialmentel fill de (Vicent) Marco Miranda, qui, en mig d'una gran
discussió, ha acabat per maleiri cagar-se en la revolució.
ases

Joan Bte. Claver, de Sueca, qui havia de pagar2.500 pessetesel 30 d'aquest més, n'entrega
mil i prorrogales altres 1.500 al novembrevinent.
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Aquest és un cognom frequenta València. Es refereix a una casa a la plaça de Tetuan.
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Entregaré 650 pessetes a la meua muller.
M'he compratun billet de la loteria de 30 pessetes.
(Quijua per necessitat, pert per obligació:, diu un refrany.
Aquestaés una deleslletres queli havia endossada a Joan Senent, mon cunyat.
—e—

Ma mulleri les xiques han trobata la Sra. de Font, el dentiste, amics de casa, qui tem
queli envien el marit al front. Està apuradíssima,car li han clavat no resmenysde catorze
refugiats de Madrit en un xalet que tenena Torrenti aquí, a València, quatre xicots de huit
a setze anys.

Ella té quatrefills, no té fadrina i anava carregada com una burra.
—iYlas pretensiones que tienen2 Hoy me ha dicho uno: cjA ver, mi tostada con man-

tecab, i he tenido que decirle: cNiRo, ya iràs tú maniana a la cola de la manteca, porque no

tenemosy hay que coformarse

Huit xicotsl Noli van a deixarni els rajols delpis.

son
A Víctor(Buesolli han dit a la STAI (Sindicat de Treballadors d'Arquitectura i Enginyeria)
que van a enviar enginyers de camins per a destruir carreteresi ponts, cosa que:ns admira.

Destruir, heu sap fer qualsevulla dela FAI.
aepageci

Fragua... comentaelvil assassinatdelfill de Largo Caballero. Aiximateix, diu que a l'enemic
no li quedenforces de xoc, els leals s'han encarregat d'anar matant-los.
Diu també que hi han dues mil metralladores defenent Madrit: queles tropesfaccioses

s'han sublevat a la Corunya: quen el sector d'Astúries començal'ofensiva delsleals, i que
un milicià de 17 anysinutilisà tancs enemics ab bombes de mà.
Una deles coses mésinteressants que publiquenels diaris és que,a la petició de la Creu
Roja Internacional d'un zona neutral a Madrit, acceptada per(Francisco) Franco, es negue

Alvarez del Vayo diguent que tot Madrit deu ésser neutrali que el Govern no pot acceptar

la dita zona per dignitat.
Hom essent avergonyit d'ésser espanyoli tindre per ministre d'Estat un senyor mitinesc
tan amoral.
Ésa dir: converteixen unaciutat oberta en unafortalea i tenen la barra de dir que tota
havia d'ésser neutral, perquèes oberta: trauen dela ciutattots els qui béels pareixals partits

políticsi sindicals del FP i neguen desprésals infeliços que hi romanen una zona derelativa
seguretat, prenint, davant de les nacions, una actitud de dignitat fementidai sarcàstica:

fementida per quant aparenten acceptar leslleis humanitàries i diuenals altres assassins:

sarcàstica, car no hi ha ironia més sanglant que cloure unaciutati deixar dins, senseixir, els

qui no sónd'ells i al-legar que és oberta.
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afieeió
Juli (Bellot Senent) me diu que a Alberic, com a casitotsels pobles, els han presles colli-

tes als llauradorsi no els les han pagades: però ço mésgreu és que, en anar els llauradors al

Comité perquè els donarallavors, encara de la propria collita, els han dit que era a tal preu

i que portarenels diners per pagar ço quehi fora.
—Peròsi no n'han pagatla collita i no tinc dinersl
—Pos si no portes chavos, no tindràsllavor.

Especialment, s'ha donatel cas en el forment, però en molts pobles s'han hagut de
menjar ço que hi guardaven pera llavor, forment, criadilles, arròs..., a Causa de la penúria

queels comités els han deixat.

Si segueix açò molt de temps, la fam ens traurà a ballar.
—I—

Per ràdio s'ha dit que a Cartagenas'ha afonattres vaixells per l'aviació militar, i queel
temporalregnant a Madrit és un aliat governamental.
Es diu queel dia u es declararan en vaga els ferrocarrils perquè el Govern els deu una
cantitat i, al no poder cobrar-la, també no podenels ferroviaris cobrar.
ES
— Toni, la meuafilla, i Lluís han decidit casar-se. Diuen que els unirà el mateix jesuite que
ha casat a Joaquim) Hidalgo, i de la mateixa manera secreta. Està enfora, però diuensi el
dia deu vindrà a València.
No constarà que es casensinó pelcivil, i, per no despertar suspicàcies, no diran res de
casar-lhli fins no ésser units canònicament.

dor
Segons Doménec (Gómez),la ràdio diu quesestàlluitant al Palau Nacional de Madriti
que,a l'Escorial, les milícies del Govern han tingutcinc-centes baixes.
Tambéha dit que-ls de la FAI havien detingutel funest (Santiago) Casares Quiroga.
—m—

Serien les huit i mitja, m'ha fet parar d'escriureel so delessirenes, que tocaven insistentment, i un apagó dela llum elèctrica.
Me dirigeix al menjadori me trobe la gent de casa d'ací cap allà, atorrullada: uns tanquen

balcons, altre tanca la clau del contador, ma muller demana que no la tanquen, Xarii Víctor

se'n van llurs habitacions, es cerquen bugies...
Perfi, decidim anar-nos-entots a l'habitació de Xari. El carrer està fosci els farolers van
apagantel gas. Ma muller cerca sa mare. Els faig passar a totsi, a fosques, cerque ma sogra,

queés curiosejant per un badall del balcó.

621

Detotes les habitacions de la casa, com si s'hagueren posat d'acord, devallen perrefugiar-se en casa dels meusfills. Les dones emocionades, algunes ploren, els hòmens estan
seriosos, qui condemnala guerra, qui li diu a la dona que no deurien haure's menejat de
l'habitació, qui anima...

—jSerà un ensayo, per a què la gent s'acostume2: —diu u.
—jPues també podía ensayar en la familial
Pero ningú esriu. Les sirenes continuen tocant de quant en quanti es noten les corregudesdela gent.
—YToni: I Lluís2 Il Domingo: —pregunta ma muller, despavorida.
—Han anat a casa de la núvia de Doménech perfer unavisita: però, com per ensalme,
es presentarenelstres.
Tropeçantab la gent que corria a fosques, se'n han vingut fogint. Dones abcriatures de
la ma i gentada corrent espaorditsa la recerca dels refugis.
Passa el temps,la gentes serena i quasies tranquil-liça. Hi ha quefertila per a les persones nervioses, pel carrer apenes es noten personespassant. Com tot heu tenim amarrat. . .I

Però les sirenes continuen oguent-se de quant en quant. No obstant, la gent es calma, car

no souen avions ni soroll de bombes.

Les dones conversen mési l'enginyer Cantó, pare de tres milicians, protesta de que es

bombardegenlesciutats obertes. Ma muller, qui estava gelada de la impressió, en veuren's
a tots i prendre quellcom calent, reacciona.
lo aprofite el veure'ls entretinguts per passar-me'n a casa i veure què passa pel Carrer,
La nit es de lluna i encara que està núvol, es veu una claror com si fóra la matinada. Tot

es troba clos. Ni una llum. La gent passa passejant o depressa, però no corrent. Passen auts
ab els llums apagats i bomberso cotxessanitaris.
Però el tempspassa.I ni un avió per medicina aguaita damuntdels terrats:i ja són les

deu i no nengú ha rogat.

Per Ai, la gent es decideix a tornar a casa. El sogre del'alcalde, que viu ací dalt, ha dit que
des d'Alacanthavien telefonat que una esquadra d'avions facciosos s'havia dirigit cap ací,
però ja no vénen, i cadascú, méstranquil, se'n tornava a les seues habitacions.
Però les sirenes encara toqueni les llums segueixen apagats.

Nosaltres, no obstant, ens decidim a sopar tancant-ho tot a pedra i a braç.
Després, nengú volia gitar-se'n fins que'ls decideixc en dir-los que, si vénen, no serà per
bombardejar-nosa nosaltres, som massainsignificants i a massa distancia de tot objectiu
militar.

Ha cessatel so delessirenes, però tot continua apagat. Si ha passatel perill, devien tindre

una senyal per tranquilHisar el veinati dir-li que ja n'hi ha prou, perara.
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Él

Es
Dimenge, a vint-i-nou de novembre de 1936
—a—

Carme,la fadrina, ens diu que, en passar pelpati, havia vist gran comboide criadesdels
— estatges, i entre elles, Marina, la qui teníem abans i era qui portava la veu cantant. Ara és a
casa deles sogres de l'alcalde i com no és torpe, s'entera d'algunescoses: entre elles, diu
que anit telegrafiaren diguent que estaven bombardejant Alacant i que com l'Azanya havia
vingut a València, volien matar-lo.
—lsi lo matan, hemosdeir piso por piso matandoa todoslos de derechas.
Totes aquestes parlaories posen a la gent, especialment a les dones,intranquil-les, per
les coses que han passati passen.
—b—

Els diaris diuen quela tàctica del general Franco ha fracassat a Madrit, que l'Azania, president de la República, ha vingut a València perpresidir un Consell de Ministres, que la Co-

lumna Ulibarri, que ataca els facciosos per reraguarda, esfortifiquei assetgen Talavera, i que
per Guadalajara, els leals han pres Santilis, Semilla, Robledorcas, Fragua i Las Cabezadas.

En Langreos'han presentat 469 jóvensalsleals, fogits de la movilisació dels militars rebels.

Han eixit de Madrit, segons el Comité d'Evaquació, dos-centes cinquanta mil persones. La

Societat de Nacions es reunirà a petició del Govern de Largo Caballero.

El Comité Ejecutivo de Controlde Artes Gràficas y Similares (UGT-CNT) publica un cAviso

importante que acabarà ab ço que hi roman de molts arxius i que transcric íntegre perla

seua importància històrica:

cAnte la escasez de primeras materias para la fabricación de papel, este Comitése ve en
la necesidad deinsistir sobre la conveniencia de que se adopten medidas para evitar que se
prenda fuego a los libros
inservibles
que hayanen los archivos de Ayuntamientos,
Diputaciones, Juzgados, conventos, archivos parroquiales y casasparticulares.
Las circunstancias anormales por que atraviesa la industria papelera, hoy més necesaria

su producción, requieren que se ponga el màximointerés en el cumplimiento dela presente nota.
Así, pues,
i
i
hubieren en los
archiv:
f
rtamen
se pondràn de manifiesto en este Comité, Avenida de Nicolàs Salmerón, 9, entre suelo.
Teléfono 13255. El Secretario.x
El subrallat és meu. :Per a uns hòmensla qual cultura,si no és la del mig ambient, rònega,

en el què viu, no remunta mésenllà de la Revolució Russai per a) aquella quiosquera que ha
emboiratels serveis, hi haurà als arxius quelcom més que epapelesy libros inserviblesx2

Perçò, n'estem segurs aque todas las existencias que hubieren en los archivos y otros
departamentos,, si es salven deles flames d'aquests modernsactesdefe inquisitorials,

aniran a les bassesde les fàbriques de paperpera transformar-los en literatura queillustre
aquesta aurora de la nueva cultura.
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— C—

En passarper Sent Agostí, veig trencadala frèvola barrera de fusta i aguaite per contem.

plar les runes. Està com Sent Bertomeu i Sent Martíi altres, però acíés tracta d'un edifici
gòtic estropetjat en segles posteriors.

Com no hi ha mal, diuen, que per bé no vinga, ací podria donar-se aquest cas,i Si ng
l'estropejen méso l'enderroquer, tal volta poguera tornar-se a poca costaa l'estil primitiy,
Huitot està ple d'enderrocsi allà cap a l'altar major (ço que era) hi han alguns xicong i

un milicià continuantl'obra destructora i, al paréixer, cercant quelcom.

En passar, passejant per l'Ajuntament, me veig les columnes de pedrai la façana de
la porta materialment cobertespercartells de propaganda de la Columna Ibèria de ja

CNT-FALN'hi hanvint-i-nou,i el lloc del que devia ferel 30 l'ocupa u del Govern, també de
propaganda.

No hi ha com aquesta gentper a pegar-li al bombo.
I després es queixen de la carestia del paper

sopes

La fornícula del cavallet de Sent Martí hi roman buida. /Pensaran posar aquí Stalin,

Largo Caballero o el miliciano Garrofa2 Tal com està, no sembla estètic als ulls d'un burges,
Tal volta vaja bé això a la nueva cultura.
Però, provablement, voldran enderrocar Sent Martí per a edificar un quarter de emilicias
contra la guerrai el fascismo2.Es porta això molt,ara.
—e—

Quan vaig a comprarunspasticets per a Casa, a la sucreria antiga de Laurens,al Carrer
de la Mar, meveig un fort tapó d'auts per la impremta que fon de Frederic Doménecç,on

estirava Las Provinciasi, hui, Fragua Social.
No sé què és, però s'ouen crits i gran avalot de discusionsi blasfèmies, deuen ésser ar-

monies del moment. La sang ardenta revolucionària deu ésser mantinguda a reraguarda.

El mal és que es gela a l'avantguarda.

Quan ixc de comprar, el tapó ha passat. Gent que comenta, diu:

—Sitotes les armesles portarenal front, no passaria res.
Romancsens sabre què ha passat.
Al Palace-Hotel —carrer de la Pau, cantó a Bonaire— s'ha instal-lat el ministre d'Instrucció
Pública. Casa de la Cultura.

auge
De sobre taula, ve mon cunyat (Joan Josep) Senent per fer-nos companyia. Aquest

matí, ab don Virgilio Bueso, ha estat a visitar don Mariano Gómez,president delTribunal

Supremode Justicia, amic delVirgilio.

3/3 Mariano Gómez Gonzàlez (1883-1951). Catedràtic de Dret Civil, rector de la Universitat de València.
Magistrati presidentde la Sala VI del Tribunal Suprem. A l'acabament de la Guerra Civil, es va exiliar a
Argentina, on morí.
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El Mariano és aragonési va vindre de catedràtic de Dret a la Facultat de València. Ací
coneguérem queera un homeintelligent, ambicioset, un poc, i un molt farol.
Es va ficar en l'Ateneu Mercantil i aquí va lograr acabar ab el cacicat que eixercien els

blasquistes, dels qui era un feu.

Realizà reformes, féu política i organisà un concurspera fer un nou edifici per a l'Ateneu
que va produir méssoroll que una fàbrica de tatxes, havent gran discussió a la premsa.

Fon cap a València d'un partit republicà," a la caiguda de la dictadura, la qual presidència

ocupaval'Alcalà Zamora,i en esdevindre la República, fon concejal, després diputati encara
nomenat president del Suprem, on s'ha agafat com un polp. Per ad ell, és igual que mane
l'Alcalà Zamora quelLargo Caballero,i es farà dela FAIsi el García Oliver, ministre actual de
Justícia i molt coneixedor d'ella (diuen ha estat tres vegades processat per delictes comuns,
malesllengúes),li diu queli cal.
En la conversació, Senentli va dir, lamentant-se quelcom de la destrucció dels arxius i de

que tots els hòmensde cultura devien fer quant mils per salvar-los o aminorar el mal:

—jCree U. —li va dir en una d'eixes parrafadesciceronianes que li permeten desenvolupar luminosesidees, parla molt bé, és fama— que despuésde esto le quedarà tiempo
al hombre de pensar en lo antiguo2 La resolución de los problemas quele plantearà la
revolución le absorberàn todo el tiempo.

Podria haure-hu dit d'una manera mésveritable i clara, com, per eixemple:
—Despuésdela revolución habré de pensar de qué manera me sitúo para seguir man-

goneando.Eso de los archivos, como no quedarà ni una sota —d'arxius—, :para qué los

queremos2
sa2

Si això diuen i pensen els que passen per cultes, què estrany és que passe quant pas-

—Haguerestingut gust de vindre, per saber coses —mediu Pepe.
—No, hagueratingut disgusti no sé si m'haguera aguantat de replicar-li com es mereixia.
Vividors dela cultura, qui tenen per ofici explotar-la, què els importael dipòsit de la
civilisació que no-ls ha de donar suc immediat2
ap

Sembla que els grups que formenel FP estan estudiant un estatut valencià que comprengales províncies d'Almeria, Múrcia, Albacet, Alacant,Valènciai Castelló. No conec detalls
ni vullc preocupar-me'n.
eL

Radio Tenerife diu que els nacionalistes han refusat un atac dels rojos al monte Naranco,
causant-los grans pèrdues.
374 Estracta del partit Dreta Republicana Liberal, liderat per Niceto Alcalà-Zamora, que posteriorment va
canviar el nom pel de Partit Republicà Progressista, però que l'inici de la Guerra Civil desaparegué.
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sobre Madrit.
allavors començaràl'ofensiva
per ací.
El temps pareix que vaja a canviar
Dilluns, a trenta de novembre de

1936
—qa—

ts dies mal orage. Ha paregut un segle,
Aman eix el dia ab un sol esplèndit. Ha fet mol

suspensió d'hostilitats. Que s'acabe
especialment, perquè el mal tempshaestatla causa dela
res És l'únic que poden dir
promptelÉs el clam de tots. Que triomfen els nostresiEls nost
tots, emboscant els llurs desitjos íntims.
be
d'algun meliciano)
A la plaça d'Ausiàs March (encara no li han canviat elrètol pel nom

de l'Aduana Q
s'ha installat el Ministerio de Marina y Aire. És la casa de Galindo,davant

garita flamant
Palau de Justícia, entre'ls carrers de la Naui el de l'Olivera. A la porta hi ha una

i guàrdia, i a la banda delParterre molts bambaus bocabadats.

Al Palace Hotelestà installat el Ministeri d'Instrucció Pública, el qualrètol campeja en

un balcó deltercer estatge, al segon,n'hi ha altre que diu cCasa dela Cultura2, i al primer,
u molt llarg que diu: dEl pueblo acoge —referint-se als intel-lectuals que, ab bombo batent,
han portat de Madrit- L..J arrojados porla barbarie fascista Crec que n'han portatsis o set
ab llurs famílies. Els demés savis creurien que han estat bombardejats per la canalla feixista

sinó estigueren convençuts que aquests no s'entretenen més quea tirar bombes a les cues

i assassinar donesi xiquets.

—C—

En passar pel Miracle al Trinquetdel Cavallers,veig que s'ha instal-lat el quarterdela

ColumnaIbèria en formació i observe al pati interior una gran muntonada d'enderrocsj

gentconstructora quitrafega.
Fins ara s'havia salvat,al paréixer, però les necessitats de la guerra són primer.
iGuerraa la guerral jAbajo el fascismo bàrbarol
—l—

Pasqual Martí (Bonelll, major, me conta queeldissabte, per l'alarma de les sirenes, tin-

guerenquetindre obertesles casesfins les dotze dela nit, perquè els milicians no volien
que les tancaren.
Ad eixa hora encara passava gent fogint cap a l'horta, ab matalaps, mantes, xiquets de
pit i menuts de la mà,xillant, protestant, maleint...

375 Es refereix a la família de la noblesa valenciana entre els membresde la qual trobem León Galindo de
Vera (1819-1899), diputat en Corts i membre de la Real Academia de la Lengua.
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Fa referència a l'església del Miracle, en aquest mateix carrer.
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gas pe amo ad

part meteorològic, dinstres dies vindrà el bon temps j
També diuen que, segons el

—e—

Vicent Esteve (López) diu que eldissabte perla nit estava prop del pont sobre el bar-

ranc de Benimàmet, ab uns amics, quan veren passar els auts victimaris ab gent cap al
campament.

Diu que deurien costar-los de fer devallar dels cotxes, perquè tardaren mig hora en

Oure's les metralladores: però, al propri temps, començaren a oure's les sirenes i apagar-se

el llum i la gent, esbalaida, fea mil comentaris fantàstics davant d'aquell concert a fosques
de tretsi sirenes.

Quaneltiroteig havia passat ja una hora, els amicsel tentaren per anar al campament
i veure què havia passat. Al picadortrobaren dos hòmensi una dona,i a la galeria, onze
hòmens, un xic jovenet, dues xiquesi una dona d'uns 35 a 40 anys.

map
(Vicente) Riera, el modeliste, diu queel dissabte es va donar una escena còmica a Burjaçot. Els del Comité detingueren a dosbellíssimes persones caigudes en la nova criminalitat
d'ésser de dreta.l els portaren al quarter.

Però en aquell moment sonarenlessirenesi els comissaris, es comprén que romangueren sorpresosi creguent seguramentque ja estaven entrant a Burjaçot, precipitadament
els digueren quese'n anarena llurs cases, que ja no era menester nenguna diligència,i

començaren de despullar-se de pistolesi correatgei feren escàpol abans que-ls presoners,
que ja tingueren queeixir-se'n tot a fosques.
El Riera diu que a Burjaçots'ha fet el senyor un tal Ordàs,7 qui fon contratiste d'obresi

un explotadordels treballadors que resulta ésser ara un redemptordelproletariat.

Ell és el qui exigeix queli porten aquestao l'altra cantitat de diners sens excusa nenguna,
amenaçant de mort, i té uns quants xurros queha fet devallar de Xelva, als qui paga bon
jornali li serveixen a maravella.
—otstenenel seu bancalico i vénen ací a txuplar-mosla sang.

Ú
Ú

ergea
A Doménec (Gómez)li ha contat un aviador, qui és a Manises, que eldissabte reberen

ordre de despegar peranar a Cullera, on dien que s'havien vist avions enemics.
Hi han dihuit pescas —ara és diuenaixí ironicamentels avions de cacera— i costaran molt
de despegara causadel'estat del pis.
Doménectornaaltaller perquè al quarter els han dit que, per ara, no's necessiten.

sn
(Carlos) Gargallo diu queli ha contat un personatge d'IR, que estava molt ocupat en

l'aloixament derefugiats, que tornava a Casa ad altes hores dela nit, fosc com una gola de
377 És molt probable que estigareferint-se a Ernesto Ordaz Juan (València, 1896-Burjassot, 1938), qui va
organitzarla columna anarquista que isqué de Burjassotcap al front de Terol entre 1936i 1938.
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llop, quan, en anara entrara sa casa, va Oureinsistentment crits desgarradors de socors, j
preguntant-lial vigilant de què éstractava,li respongué:
—Algú quese l'amportaran. Fiquess, fique's en casal
l aquell continuà cridant socors sens que nengú esfera ressò.

La seguretat personal continua estant presa en un fil endeble, però ara ésla policia I
que fa les malifetes.
Es viu per miracle.
—l—

En anar cap a Casa veig una grossa columna, encara de particular. La majoria són jóvens
i de la FUE (Federació Universitària Escolar).

Al pont del Real els casilicis estan buits.
A la Gran Via del MarquésdelTúria entre en una botilleria per comprar una botella de

conyaci, en eixir, veig dos auts que corren que vénen de Germanies, a poca distància l'y

del'altre. S'ouen dostrets, el de davant parai el de raere l'endega per a què torne i passa

per davant nostre cap a Germanies, de nou,i a poc s'ouen noustrets.
Quan arribe a casa estan un poc intranquils pelstrets.

A Juli Bellot l'han destinata fer trinxeres. Diu que al terrat de sa Casa han posat dos
canonsi cinc metralladores.
El cònsol ha tancati sagellat el consolat.

ans
Xari (Gómez) diu que han vingut dues jóvens de la FETEsollicitant hostatjar gent de

Madrit, especialmentxiquets. Pareix que és per Primi (Gómez), qui pertany a la FETE.
Xari els ha dit que portaren un xiquet menut.

Depar
Me'n vaig a Massarrojos per dinar ab ma muller.

Mediuen que ja no hi han milícies al poble i que ad Alfara tampoc.Els han desarmat.
Pregunte què s'han fet (amb) els fusells i les metralladores, i diuen queelslesllevaren,
No obstant, a Moncada continuenels milicians armats.
—m—

Les dones de Moncà passen per carbó. Diuen que no volen cartonsi que primerse'n
van de Moncà,si les obliguen.
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Dea Fe

La gents'esglaia, mirai, per fi, continua com si no passara res.

quel
Diuen que han desarmat el Manyo i que són maquinacions de Blai. La filla d'aquell
estava plorant.
Se'n anem de passeig al secà (Francesc) Ruvira, Pepe (Senentji jo.
A Ruvira li han contat que a Benaguacil, u dels pobles més castigats pels comités, ha
passat una tragèdia aquests darrersdies.
Com aquí es comprén que estan ensajant ço del comunismellibertari, i els veins estan

fins la coroneta, anaren, com acostumen,a fer propaganda en pro del campesinadoi en
contra del dit comunismellibertari. No sé sap si perquè els hòmensno s'atreviren a anar,
segons afermen, o per què,lo cert és queels oradors foren oradores, una d'IR, altra del
PSOEi altra del PC.

Es comprén queles oracions no agradarena tots, i al dia seguentles tres propagandistes

aparegueren estesesen la carretera.

Es diu que les queixes arribaren fins el ministre de la Governaciói aquest va apretar de
comptesal (Ricardo) Zabalza, el qui va enviar a Benaguacil —diuen— més de 250 policies
que apresaren el Comité fins setanta i que no es sap què hauran fet d'ells.
Potser estiguen passetjant ja. No convé trencar l'armonia del FP. iHay qua aplastar al
fascismo asesinol
El Ruvira ens diu també queveninten eltren, una dona de Nàqueraes lamentava que,
després d'apoderar-se-li de tota la poca hisenda que tenia i matar-li dues vaques, els havien
deixatad ella i el marit ab cinc pessetes i que pensaven emigrar a Mèxic.
—O—

Mon cunyat LJoan Josep) Senent ha ogutperràdio que-s militars han fet mil presoners

rojos a l'Escombrero(Astúries), i que al front de Madrit han pres Húmerai Pozuelo.

U qui ha vingutd'Alacantli ha contat que l'aviació negra ha bombardejat el porti la
CAMPSA desde les dues horesfins les huit del capvespre, produint grans enderrocs.
creen:

En tornar-nos-eni anar cap al xalet de Canyiçares, ens veem vindre travessant camps
unes dones des de la direcció de Moncà. Dues,jóvens, qui vénen davant, ens pregunten
pel cementeri de Rocafort i el mostrem.
Les notem agitades,i altra que ve darrere, més composà, sembla que va plorant.
Després ens diuen que al cementeri esmentat ha aparegut un home mortd'eixos que
duen peretai altre pèl perla cara: patilles, bigot... Serà de la Columna de Ferre2 Diuen que
és d'Alfara.
je

En arribar al xalet Quico,el Rellonge, qui treballal'hort a Bellot, ens diu que ahir va hi haure
assemblea a Massarrojosper la questió dels comptes. El Comité va cridar al poble i, davant
de tots, Blai, el de la Capellana,i Pepe, el Manyo,estiraren en cara tots els drapets:
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—Yo tenia vergonya, y molts: y ells no tenien vergonya.
Diu que hui, dos auts de la FAI feren eixir d'un hort de taronges el Manyo i, apuntant.
lo, el desarmareni se l'enduguereni despréstornaren pel germà,àlias el Flare, i també se
l'endugueren amarrat.
Ell suposa que tot deu ésser una tramoia de Blai.
—Eixe Blai és molt mal bitxol
——

Parlant de la conducta dels comités,i especialment de la del de Moncà, mon cunyat
Pepe Bellot ens relata ço queli ha contat huiel seu barber mentresl'afaitava.
Les darreres cases de Massarrojosa la part de Moncà pertanyen ad aquest poble, donant.
se l'anomalia que habitants que conviuen ab els de Massarrojosi formen dins del nucli de
la seua població, tinguen queestar regits per una altra població, per lo qual el barber està,
com altres bastants, sots la fèrula del Comité de Moncà.

Aquestseli ha incautat d'una baconai d'uns porquets, els quals no pot vendre sens
l'autorisació dels de Moncà,però té que alimentar-les, perquè no l'autorisen a vendre, que
ell voldria per a pagar el deute del menjar dels porcs que deualforn.

El Comité l'obliga a que entreguetotsels seusingressosi, en canvi, li dóna cinc pessetes
en plata i l'equivalentdelrest en vales de cartró, per a sis de família que són.
Peròell viu a Massarrojos,treballa i compra a Massarrojos,i aquí, com és natural, no volen,
perquè no tenenvalorels vales de Moncài té que anar aquía fer les seues compres.

Però és el cas que arriba a un lloc i no hi ha d'allò queli cal, i ni en altre, ni en altre..,i
així de quasitot, romanent reduit a quasiles cinc pessetes perals sis de família que són. I
l'home està desesperat.

—Per mitja dotzena detipos que no valen mitja bofetà.
Però la ironia del cas és que el barberpertany,si no m'equivoque, al Comité de Massar-

rojos.

—$—

La ràdio de Tenerife diu que a Madrit està preparant-se una gran ofensiva, que la Romin-

tern sembla que vatraslladar-se a Barcelona,i que el general Franco vaa tallar la carretera
de València per a isolar Madrit.

Fi del tom III.
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Vària IV

Dilluns, au de desembre de 1936
—a—

He vist el Manyo en assomar-se a la porta. M'havien dit que l'havien desarmati va ab

la pistola.

No té massa ganesde dir-me què ha passat. Foren del Comité de Moncàels qui el de-

tingueren lligaren, soltant-lo després.

Avisats, vingueren delPartit Comuniste, però ell no volguédir quins eren. Manifesta

que'ls de Moncàestan fent molts abusos que pagaran carets.
oi

Mari Antònia, la Gerona(li diuen així perquè quanerafadrina, el nuvi, hui marit, perta-

nyia a la músicai es lluia molt en un passadoble en voga alamon, que es dia Gerona,i ella

sempre cridava demanant: eGeronab, per a què la música la tocara), diu que els de Moncà
li acumulaven al Manyo la mort del que aparegué al cementeri de Rocafort i diu que ab
motiu d'aquesta detenció, hi ha molt de bum-bum i marorentre els comités.
—Que's maten entrellls i ens deixen tranquils, a vore si s'acaba d'unal

——

En arribar altaller, el meu germà Eliseu ja m'espera. Com ell és diputat perIR ad Alacant,
ha vingut a les Corts quees celebrenhui. Va vindre anit. Tots estan bé, exceptat el sogre,
impossibilitat per unaflebitis.
Li pregunte detalls del bombardeig d'Alacant. Ad ell el pillà anant d'Alacant a Múrcia,
i per Albatera tingueren que devallar del cotxei tirar-se a la Cuneta, car passaven avions
que dien erenfacciosos.Era de nit, serien les nou,i veren com perTorrevellatirotejaven, ço

queli féu supondre queperaquí hi hauria un vaixell portavions que deuria ésser alamany,
perquè els facciosos no:n tenen.
Ad Alacant passaren una nit horrible. Va començar el bombardeig serien les seti mitja,
i durà fins a les tres del matí, ab intervals d'hora i mitja, o quelcom menys.

Cinc, diu ell que foren els atacs. Venien, descarregaveni se'n tornaven.
Suposa ço delportavionsa Torrevella perquè diu que'lcurt interval no devia bastar per
a anara Eivissa, carregari vindre,i creu verosímil que a Torrevella, on disparavenels trets,

anaren a carregar ad algun vaixell.

Destruiren la CAMPSA,u dels dipòsits, però no un altre que hi ha a la Pedrera: també la

fàbrica del gas i quelcom dela estació.
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Diu que fou unanit horrible. Els veien propetdelport, i les bombes, semblava que caien
al llat de casa i les explosions commovienl'edificii, a cada moment, semblava derrumbar-se
i no podien moure's de casa per no podertransportar el sogre.
Al dia seguent, un amic seu va anarperells convidant-los a anar a un xalet queté a la part
oposada d'Alacant, a les enfores, i en unallitera de la Creu Roja transportarenelsogre.
Per les seues manifestacions, es veu que ad Alacant —apart dels bombardejos dels què
no estem assegurats nosaltres— s'està molt méstranquil que acíi que la vida està quelcom
mésgarantida.
Conta que anarenl'altre dia mon cunyat Nicolau (Balaguerl (Joan)i la filla Carme a

contar-li que el Comité de Monòvercercava el marit, i que ell els digué que el tingueren ad

Alacant, que aquínoli passaria res.

Però també els comités fan deles llurs. A la casa que viu, que és delsogre, hi habitava una
família qui tenia a l'ensempsun xalet on hi havienja refugiats: però nili va valdre. Un bon dia

veu Eliseu que trauen moblesi, en preguntar-los què passava,li digueren que d'un sindicat
havien vinguta dir-los que triaren entre les dues cases una, i ells optaren perla llurs.
Al viatge segúentes va trobar que ad aquella habitació,el tal sindicat n'havia farcit almenystrenta, sens avisar ni dir res, Ço que'l va traure de les casetesi per telèfon va comunicar

ab el governador, tot cremat:

—iCree U. que es decente ni digno que mientras un hombre como yo esté sacrificàn-

dose porel régimen y trabajando todo mitiempo para organizarel ejército de la República,

comoU. sabe, vengan unossenyores indocumentados que se han situado cómodamente
en la retaguardia a invadir mi casa sin oste ni moste causando perjuicios2
l ad eixe tenorqueva soltar, el governadorli va donar la raói li digué que faria per
remeiar-ho.
—Yo ya sé que no potferres.
Mon germàésd'eixos que de bonafe creia segurament que es podria posar en un mateix
perolla burgesiai l'anarquia i traure d'aquí un govern republicà.

Han jugat a la revolució creguent queels revolucionaris s'acontentarien ab els mítins,

però aquests han pres seriosament ço de que anaven fer la revolució i l'han feta, Ells

creien romandre al marge perquè esdien revolucionaris, però els autèntics ja sabien quells

burgesos heu eren de pacotilla i, en tindre ocasió, hanfetla revolució autèntica, no la de
guardarropia ab la què'ls republicans del FP creien, o ens feen creure, que s'acontentarien

els extremistes.

Mon germàcreu que la guerra ésllarga i que estem en un momentd'inquieta indecisió.
Ell creu que alafí vencerà el Govern. Aquest ha tingut que véncer moltes dificultats i crear
un eixèrcit i organisar-lo, però que ara començaja a tindre superioritat sobre els militars.

—d—
(Rafael) Planells me diu del dissabte que perla Fonteta passava la gent fogint cap al
Saleri la Devesa.

També Pepe Cunyat me conta que a la una dela nit encara passava per Poble-Nou de

Carpesa gent fogint cap a Benifaraig.
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Fou una gran imprevissió el no donar una senyal de tranquilitat. La gent va parar quan
bé li va semblar, sens sabre si ja podia estar tranquil-la o no.
— e—

Huiés el primer dia que van taxis, coincidint ab la celebració de Corts. Porten a cada
portella eCNP, salvo un dau roig i negre en diagonal.
S'acaba el café. En algunsllocs ja no n'hi ha, en altres, sols d'un preuen altres, no'n donen
ja més que cinquanta grams.

Es
La seua nora conta que Poyatos,£ catedràtic jubilat, en una exposició es va a comprar

una escrivaniai silló dels què estava enamorat. Sens dubte, algú sabia que tenia semblants

moblesi per a algun ministre o departamentde ministeri ha anat sens mésni mésa endur-se'ls.
—No tenga U. cuidado que se le cuidaràn i devolveràn —li han dit ab tota la poca
vergonya.
De tal manera ha vist la cosa que, no volent-se desprendre dels mobles,li ha dit:

—Si el mueblista tiene una mesa quele guste, se la compraré.
I, efectivament, l'aposentadorn'ha triat una que ha tengut que pagarel Poyatos.
I ha romàstranquil: sinó, ve un altre darrerei li la lleva.
A propòsit d'açò, recorda Víctor (Buesol que dies enrere, estant en una dependència de
ministeri, un buròcrata li admirava a un altre una taula quetenia.

—jVes2 Esta mesa me gusta.
—jQuieres una como ésta2 Està hecha aquí. Dentro de unashorastienes unaigual.
Per a ço ques costa...
Iic

Fragua... publical'article de fons contra la FPC del PC —Federació Provincial Campesi-

na— organizada pels comunistes, perquè diu (quelestoses valen d'ella pera fer política i
dividir els camperols.
També publica una nota de la FLSU Federació Local deSindicats Únics— CNT-AIT en la
qual ix al davant d'una campanyainsidiosa contra Paco Antolí Candela, diguent que està
emprestantservei a l'hospital de Cedrillas, de la ColumnaTorres-Benedito, estant contents
de la seua adhesió i dels seus serveis.
A l'Antolí Candela, amic i metge nostre, home moderat, d'això que-n diuen ara dreta,
diuen queli han assassinatelfill major a Castelló. I com s'hauràvist l'home d'apenat, que
se n'ha tingut queanar al front com tantsaltres.

378 Victoriano Poyatosy Atance. Catedràtic del'Institut de Segon EnsenyamentLluís Vivesi autor de diversos
manuals de gramàticai literatura com Historia dela literatura espaniola, comparada conlas extranjeras.
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El Ministeri de Propaganda publica manifests en els diaris, firmats,i la major part de

les notícies es veu que són fabricadesals cubils del Ministeri i portadesals diaris, car són
calcadesenla llur redacció. Perla seua manera d'actuar, crec queli cauria milloreltítol de
Ministeri del Bluff.

Vénen unesdeclaracionsdelrector de la Universitat de Barcelona moltcurioses, especi-

almentallò que diu que ha demostrati fet comprendreals anglesos quel Governi el poble

han procurat conservari respectarla cultura.

jEn Pere Bosch," convertit en marioneta depolítics incivilst Aixís, Ossorio Gallardo 2

Nicolau d'Olvvers"'i altres. Mentres, Ortega Gasset"i tantsaltres han tingut que fogir,

amagar-se o morir assassinats.

Cobardia i farsal
Els diaris no diuen res de celebrar Corts

—h—
Quan ja me disposava a anar-me'n per passarla nit a Massarrojos, Carme,la fadrina, ve
esglaiada diguent-me:

—Vaja-se'n pronte a Massarrojossi se'n té qu:anar, perquè diuen que volen aeropla-

nos.

Sens dubte, deuen ésseravions governamentals queestan fentservei de vigilància a

causa dela celebració de Corts.
Per davantde l'Ajuntamenthi ha gran aparell de ferres i gentada alamon, bocabadada.
—Miral Aquella és la Passionàrial
—iOye, túl :Quién serà aquél2

Gent que puja i devalla perl'escala de marbre, diputats, ministres, tiracordetes que jo

no sé qui són ni m'interessen.
I me'n vaig a Massarrojosi

——

Al Manyo, diu queli acusaven la mort de Rocaforti diuen que vingueren pertraure el
mort dela fossai ficar el Manyo.
l el mort encara no estava soterrat.
379 Pere Bosch i Gimpera (Barcelona, 1891-Mèxic,1974). Prehistoriadori arqueòleg. Catedràtic d'Història
Antiga i Medieval i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona entre els anys 1933 i 1939.

380

Angel Ossorio Gallardo (Madrid, 1873-BuenosAires, 1946). Jurista. Va ser diputat conservadori ministre

de Fomentdurant la monarquiai la ll República.

381
Lluís Nicolau d'Olvver (Barcelona, 1888-Mèxic, 1961).Polític i escriptor. Va ser diputat en el Congrés
i ministre d'Economia amb Alcalà-Zamora el 1931. L'any 1936 ocupà el càrrec de governador del Banc
d'Espanya.

382 José Ortega i Gasset (Madrid, 1883-1955), Filòsof. Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid
i fundadorde Revista de Occidente.
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Les ràdiosfaccioses diuen queles milícies de Madrit li han demanat entregar-se al general
Varela, i aquest, diu que els ha dit que ha d'ésser sens condicions.

També diuen que a València assassinen mongesi capellans i que hi ha una veritable
anarquia.
Aiximateix, que (ha) estat descubert a Catalunya un complot contra la FAl a consequència
del qual ha estat destituit Ventura Gassoli pres a Monjuic el president del parlamentcatalà
Casanovas.

Són rebutjatsels rojos al nord d'Aragói afermen que ço que-n diuen els partesoficials
front de Talavera no es sinó front de Ciutat Real.
LS

La Voz Valenciana, orgue d'IR, publica un article de fons ab una violència incendiària,

protestantcontral'assassinat del representantdeldistricte d'Albaida al Consell Provincial

d'IR de València, Josep Torres Benavent: en arribar a la estació de Carcaixent fou detinguti
eixecutata les dos o tres hores.
És un article digne de figurar entre les coses que Alvarez del Vayo denuncie a les nacions:
dEste crimen, que deshonra esta retaguardia, una vez més nos poneen pie. En Valencia

radican hoy día el Ministerio de la Gobernación,la Dirección General de Seguridad, el Gobierno Civil, la Comisaría de Orden Público, los grupos de Investigación, el Tribunal Especial
de Justicia y la Vigilancia Antifascista. Ninguno de estos organismos sabe nada, ni una pala-

bra, de este repugnanteasesinato. Pues conocimiento público les damos. Esperaremos un
plazo no superior a cuarenta y ocho horas para que se hagajusticia. En el caso de no ser

atendidos, consideraremosa Valencia sometida al derecho del mésfuerte y alimentaremos
a nuestras fuerzas con las aspiraciones dignas de un pueblo salvaje y cruel. Exigimos una
justicia implacable. Lo exige colectivamenteel Partido de lzquierda Republicana, que habla
el lenguaje de la verdad siempre,y se reserva su palabra fuerte y decisiva para, en el caso
de que se declaren impotenteslos organismos citados. Hay que acabar con las bandas
de criminales. Poco nos importa haber tenido que tolerar que los asesinatos de hombres

de Izquierda Republicana se hayan achacado a gruposincontrolables. Esta es una delas

grandes vergúenzas de Valencia y su provincia. grupos existn. Sólo en la imagina-

ción desleal y en la sinuosa prevaricación entre las distintas organizacionesantifascistas ha
podido caber semejantefarsa. Hasidola farsa oficial de siempre. Unafarsa de retaguardia
para llegar a una unidadantifascista de barro, mésfarsa aún.x

El sotrallat és meu: un feixiste no haguera escrit una diatriba més sanglant del'antifascismo, que es concreta una sola paraula repetida vàries voltes perl'articuliste:
ifarsalll

383

Joan Casasnovas i Maristany (Sant Sadurní d'Anoia, 1890-Valràs, França, 1942). Fundador d'Esquerra

Republicana de Catalunya i president del Parlament de Catalunya de 1933 a 1938.
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Tota la política de l'antifeixisme no ha estat més que una cínica farsa i continua estantho.

dl no és IR i els demés republicansdits esquerrans els qui ens han donat el dtimo de la

república burgesa, els qui han desarmati destroçat la opinió equànime espanyolallan-

çant-la cap a les extremesi fomentant aquesta guerra incivil revolucionàriai anàrquica2 I

per a què2 Per a què una volta desencadenadaelprincipal capitost, l'Azanya, s'encanara

emporuguiten la Presidència de la República,i l'altre capitost, el Marcel-lí Domingo, pegara
a fogir a l'estranger

Revolucionaris de pacotillal Polítics de bisuterial Són els vers culpables, car elsaltres, els
vers revolucionaris, no mai han enganyat nengú. Roben, derroquen,incendien, dinamiten,

assassinen, fan, en una paraula, la llur revolució, la que han predicat sempre, i com l'han
predicat en el moment,els han donatocasió elsaltres, els qui creien valdre's dela fera peral

llur negocipolític, aquietantla fera als enemics, als qui no erenells, però ara resulta que les

feres no respecten més que als delllur cubil, i els bambaus republicans deltimo protesten

com els xiquets quan jueni diuen:
—Noli vall Això no és lo que havem empostatl —quan algú dels jugadors mancaa les
condicions deljoc.
A pesar, emperò, deles cridòries de La Voz Valenciana, de que parega queara sí que

va a fer-se justícia, encara que siga tan migrada quesols atenyga a u del FP, no passarà

res, provablement, o nengú s'enterarà o esfarà córrer la nova de que n'han matata tants
i quants, mentreels victimaris del Comité de Carcaixent, que pareixen ésserels assassins,

romandran tan frescs com una camarroja.
Ço que hadefer el qui ha escrit la editorial esmentada és anar espai, no se'l facen ad

ell.

ua
De com continuala farsa d'insídies i calumnies, mare del'altra farsa que denuncia La Voz...,

heu demostren una conferència donada a París que es tracta d'un tal Taylor, que, després

de declarar-se quasifeixiste, ataca els militars quel'acolliren d'una manera despiadada.

Però lo que ateny el cúmol delsarcasmeés l'anunci de la vinguda d'una comissió de

catòlics francesos qque vienen a Espania con objeto devisitarlas iglesias y entrevistarse con
algunos elementos de la misma,a fin de poderinformara su país de la realidad de lo que

sucedeen Espafia y desmentir bulos ypatrafias que elementosinteresados han hechocircular

falseando la verdad. Los comisionadosestaràn dosdías en Valencia y después marcharàn
a Madrid, Bilbao y Barcelona.
A qui voldran enganyar ab aquesta classe de notícies2

Probablement, la tal comissió estarà fabricada en el Ministeri de Propaganda pel cínic

màxim Carles Esplà, o els seus esbirros.8:

384 Carles Esplà Rizo (Alacant, 1895-Mèxic, 1971). Polític i periodista. Durant la guerra va ser ministre de
Propagandaen el Govern de Largo Caballero. S'exilià a Mèxic.
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—m—

Carnaval, tot és carnaval. Per aquí nengú diu ni potdir la veritat. Molts dels qui ens sem-

blen cínics, no són més que disfressats. La por, quantes cosesfa fer2

Hui es potdir quela veritat és facciosa, car dir la veritat és a cada pastindre que desmentir les notícies i soflames del Ministeri de Propagandai quasitotes les dels antifeixistes.

Ei
Mésabreviatures:
CLUEA — Comité Localpara la Unificación de la Exportación Agrícola.
CMA - Comité de Mujeres Antifascistas.
COP — Comisariado de Orden Público.
EMA - Ejército Militar Antifascista (2).
FIL — Federación Internacional de JuventudesLibertarias.
FLSU - Federación Local de Sindicatos Únicos.
FSI — Federación Sindical Internacional.
IOS - Internacional Obrera Socialista.
ISTRO - Industria Socializada del Tinte de Ropas.
JL - JuventudesLibertarias.
MPA - Milicias PopularesAntifascistas.
PC, SEIC s Partido Comunista, Sección Espanola de la Internacional Comunista.

POSUC - Partit ObrerSocialiste Unificat de Catalunya (cotxes catalans).
PVA - Varis auts madrilenys.
STAI — Sindicato de Trabajadores de Arquitectura e Ingeniería.
La llista és gairebé interminable.

Dimecres, a dos de desembre de 1936
—d—

Les ràdios faccioses apenes diuen res de Madrit,i els qui esperen, desesperen. A mesura

que no passares, sembla que ésel Govern de València,el legal, qui augmenta les provabilitats favorables.
Es
ja.

En la estació, Benet Merino mediu que el seu gendre Dídac Sevilla es troba a l'estranger
Dies passats,la filla va tindre una nena.Ja ésavi.

Me conta quefou cridat per a acompanyar al mas de Noguera u dels fills de Largo Caballero, que tindrà uns40 anysi qui en temps passatsfouferroviari.
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-

El Benetva dir-li queell era republicà de tota la vida, però que darreramentingressà a la
DRV abel caràcter de republicà. Ell cregué que aquesta declaracióli era obligada.
—Nofuese que me tomaren perespía i me gastasen una broma.

El fill de Largoli va agrair la franquea.
Li va agradar molt el mas.
—A todo el mundole agrada lo grande, y todo lo demàs son cuentos.
S'interessava molt pels camins que conduien al mas, especialment aquells que permeteren entrar sens passar per Massarrojos. Aiximateix, es va interessar pel medi d'anar al
camí de Barcelona.

El Merino m'ha assegurat que ni han mort alfill de Largo Caballero ni a Primo de Ribera.

No m'ha dit quina verosimilitud tinga la notícia.

També mediu que han mort a Lluís Feliu, el de la tenda de robesLos Sótanos, germans,
dona,fills i dependents, per haure-li trobat una emissora clandestina.
—(—

Poc desprésd'arribaraltaller, ve Eliseu (Gómez Serrano) per despedir-se. La sessió d'ahir
s'acabà molt promptei va durar més del compte perquèelrepresentantdel PC volguéfer
una oració lluidora.
En parlar de l'ordre públic i contar-li certes coses que passen perací, s'estranya un poc,
no creia que passaren cosestan greusa València.

Abansdela sessió hi haguéreunió de diputats pera parlar de la questió de l'ordre públic
i es discutí bastant, car hi havia graninterésper part d'alguns diputatsen tractar la questió
en congrés, però es va imposarelcriteri de no dir res d'un assumpte tan greu.

—Ja quetots teníem la convicció de que el Govern era impotent, que no constara
oficialment per a no donar un armaals facciosos.
Tota la culpa per ad ell és de la FAI, als componentsde la qual tracta de covards, valents

de reraguarda.Ell confia que açò s'acabarà quan el govern puga manar comptant ab una

força pública segura. Per ad açò es volreorganisarel cos de caraviners i augmentar-lo.

Mon germà pensa com un republicà burgés, però no compta quel'error dels esquerrans
fou pensar que podien fer una societat revolucionària on el soci industrial —els autèntics
revolucionaris— posara eltreball i es contentara ab escopinyar, mentreel capitaliste fruira

dels guanys.

Ara vénena recurrir a un cos armatde l'antic règim perquè han fracassat en la organisació detotesles policies i guardes, després d'haure fet tot quant mils per desorganisar i

desmoralisar eixèrcit, marineria, guàrdia civil i els mateixos carraviners.

Li pregunte si es podria fer quelcom per (Francesc) Soriano i me diu que on estarà més

segur, tal volta,és a la presó. Ell va fer gestions pel marit d'una cosina de la dona, Galo, qui era

sastre, i qui pel seu esforç havia aconseguit montar-se un taller i tindre parròquia abundant.
En vindre açò,se l'incautarendeltaller, però pareix que ell va oposar alguna resistència a la

incautació i, com medi expeditiu, anaren perell i ja no han sabutres. Fa més d'un mes.Lo
probable és que ja no existeixca.

irDial
Pepe Cunyat me conta queahir va hi haure gran revolperl'horta de Carpesa i Poble-Nou

perquè unsindividus anavenperles alqueries exigint diners.
Les famílies llauradores estaven esglaiadesi anaven soltant els diners que tenien. Porta-

ven unallista de noms que no fallava i els acompanyava u del Comité de Poble-Nou: perçò

suposen hi han complicitats.

També, perquè a una alqueria de les què anaren varen demanar dues mil cinc-centes
pessetesi en dir-los que noles tenien,els retrucaren que sabien que havia venuts uns porcs

i que les tenia amagades. A una altra alqueria li demanaren cinc-centes pessetes a una

dona, l'ama, que era a casa i, en negar-se,li digueren quese l'emportarien, i plena d'esglai

tingué que donar-los-en.

Algú va avisar a la MAOC(Milícies Antifeixistes Obreres Comunistes) i varen acodir ab

dosauts, i convenientment emboscatsels detingueren quan ja anaven a anar-se'n i se'ls
emportaren. Eren setforasters i dos del Comité. Havien pres més de quatre mil pessetes.

Molts detalls me conta del pasme quel'horta, dels planys, de les protestes per aquesta
inseguretat del campi de la possible complicitat dels comités ab aquests bandidages que
faran impossible la vida a les nostres hortes, si no es posa remei.
Molts llauradors parlen de no plantar: altres diuen de plantar formenti a veure vindre.

Un veí de Cunyat diu que vol matar el jònec que comprà pera recriar, i fer freginat per a

casa. Altres tenen demanadallavor per a criadilles, però els han llevat els dinési les collites.
Com pagar
—e—

Vicent Esteve,àlias Paterna, me diu que els que'l dissabte foren victimatsa la galeria eren

la família Feliu, de Los Sótanos.Les víctimesforen Lluís Feliu, la dona, els germans,els fills,
la caixera i dependents.
Es diu per Paterna que'ls trobaren una emissora clandestina i armes, i que perçò no
volien que entrara la gent.
sales
Des dela oficina de dibuix del taller es veu una metralladura antiaèria colocada al terrat
d'una casa del carrer dela Visitació, cap a vora riu.
er

En esdevindre tot ço, les MAOCs'incautaren deles torres dels Serrans. Aquí es feren
fotografiesi les milicianes adoptaven posturesde publicitat.
Algú els degué cridarl'atenció sobre la incautació ridícula (era molt mésinteressant
aquella labor de nedea,de la què'ls Metxes de Massarrojos saben quelcom) i abandonaren
les torres (dels Serrans), romanent aquestes ab la llur plena magestat.
Aquí hi roman, però, un rotulet en paper que diu: :MAOC incautado-Valencia.r
L'aire s'encarrega de purificar-les trencantelrètol.
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El barber Carles me diu queja han socialisatl'ofici, però abans traguenres, heu trenca a
martellaes, me diu ab ira reprimida, que procure calmar-li:
—Yo sé que m'han de matar, i abansne faré una.
Una portera del veinat diu quel'ha denunciatperfeixiste.
—Mire que dir-me a mifeixistel

Ell ha estatcarliste i darrerament militava en la DRV, que mantesvoltes féu declaracions

antifeixistes.
Li preguntesi sap quelcom dela família Ferrandis-Lliberós, que viu prop de la barberia
i que jo conec alamon.
—És un millonari avar. Venia a tallar-se els cabells cada sis mesosi portava en la mà els
dos quinsetets. Per estos tipos passa lo que passa.Els han deixat al carreri els està Molt

bél

——

Segonsel part oficial que publiquenels diaris, els leals avancen entotselsfronts:l'aviació

facciosa no va eixir per por a anuestros cazasx, Rússia va editar 20 milions d'eixemplars del

discurs de Stalin al Congrés Comuniste, en tots els idiomes. Bluffi
Els diaris parlen del bàrbar bombardeig d'Alacant, on sembla que ha mort un obrer per
imprudència.
La sessió de Corts va tractar i aprovar la pròrroga de la confiança al Govern i es va farcir

ab discursosantifeixistes.

Fragua... arremet contra els emboscats de Madrit qui han vingut a València per amargarnos la plaentera vida que portàvem. Especialment, ix al davant de una suposta pretensió
dels periòdics de Madrit de vindre-se'n també cap ací.
Han vinguta València cinc-cents internacionals més, de pas cap a Madrit.
Juli Bellot està molt enfadat perquè els mangunejadorsdela STAI (Sindicat de Treballadors d'Arquitecturai Enginyeria) volen que se'n vaja a fertrinxeres,i ad ell ni li ve massa bé.
Segarrai altres van oferintels serveis de l'STAIi van enviant els deméscapals fronts, mentre
ells es sacrifiquen romanenta València.
—Yo estoy dispuesto —li ha dit entre altres coses al Segarra— a ocupar tu lugar de
sacrificio i llevar la pistola, ir al café después de comeri porlas tardesal cine, mientras tú
estés divirtiéndote en elfrente.
Juli, qui és un irònic, com es pot veure per la mostra, me diu que està fart de comitési
babités.

Lidia
Toni i Lluís van de cap aquestsdies ultimant detalls peral llur casament. Ço que més
els preocupa ésla part catòlica. Ell, com a bon vasc, és molt catòlic, i encara diria que un
poc fanàtic.
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Ara resulta que'l capellà (sembla que és un jesuite), amic d'Hidalgo, qui els ha de casar,

no vol entregar-los nengun document,sinó guardar-lo ell. Jo els sugereixc la idea de fer un
duplicat que jo guardaria de manera que no estrobara.
Lluís tem no tindre nengun comprovant:
—Sino tengo ningún documento, en venirlos otros me fusilan.
Ja tindrien feina si hagueren d'afusellar tots els rònegamentcasats pelcivil.

El presunt capellà diu que ha de vindre a València cap al dia deu i s'hostatja ací, en casa

d'una germana.A la cerimònia no vol que assisteixquen més que els nuvis, l'Hidalgo i un

altre testimoni queell aporta.
L'Hidalgo esva casar a la seua clínica. És metge.
RE

Radio Tenerife diu que han refusatatacs dels rojos al nord, al sud i ad Aragó. Al nord han

pres dostancs perVillarreal i a Madrit també han refusat un atac prenint-los quatre tancsi
40 presoners,fent-los unstrenta morts.
Ràdio Tetuan diu que'l Govern de València ha dipositat els 2.200 milions en or al Banc
de Toulouse despesats en compra d'armes,i que Franco amenaça promoure un pletinternacional peral retorn d'aquesta milionada perinfracció de les constitucions del Banc de
Espanya.
—m—

Lluís Zalbidea diu que el seu amic Montero, company enginyer de la CAMPSA,haestat
a Madrit per veure la seua família, qui és a Fuencarral. Aquí, diu que tenen emplaçadesles

pecesd'artilleria la ColumnaInternacional i ha pogutveureles posicions facciosesi lesllurs

banderes bicolors notant que, sensiblement, no han retrocedit.

També diu queanit volaven avions sobre la CAMPSA.Soia el revol deles hèlicesi tot el
mónestava preparant en les metralladores i canons antiaeris, i, qui més qui menys,tenia un

pànic molt poc marcial.Perfi, els avisaren queestractava d'avionsleals devigilància.

—iCarayl También podían havernos avisado antes y nos hubiéramosevitado el susto
horroroso.
—nN—

A Massarrojos, me diu ma muller que hui ésel darrer dia de Comité.
També me diu que ha estat mon germà Eliseu.

No ha pogut averiguarres del sastre Galo, marit de la cosina d'Emma"s, sa muller. Han

corregutpresons i quarters sens poder pegar ab ell.

Com a darrer recursli ha encarregatla diligència al COP.
385

Emma Martínez Bay (Alacant, 1893-1957). Professora de Pedagogia i d'Història de la Pedagogia a

l'Escola Normal de Mestresd'Alacant, des del 1927.
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El Mercantil... diu que Catalunya està formant un batallón de la muerte que constarà de
500 dinamitersescollits i equipats ab mosquetó, punyal i bombes de mà.

En les Corts celebrades ahir no s'ha parlat res del'estatut valencià, contràriament a ço
que algunsesperaven. En elles s'ha parlat de la intervenció d'Alamanyai Itàlia, però no s'ha
dit res de la de Rússia. Com és natural, ha estat un parlament de guardarroba, ad usum

delphiniEs diu que'ls facciosos esperaven haure celebrat aquest parlament a Madrit, tal dia.

Dijous, a tres de desembre de 1936
—a—

Benet Merino ha ogutla Radio Sevilla i diu queltio Quico (Queipo de Llano), entre altres

coses, va dir anit que havien estat abatuts 7 avionsrojos i pres varis tancs. Va desmentir punt
per puntelpartoficial del Govern de València.

—b—

En el tren trobe a Pepe Doménech,el Morrut. Se li apoderaren de 300.000 pessetes que

tenia en crèdits, que van cobrant,i no han volgut reconéixerles 1 10.000 pessetesde pasiu
queteniai té. En socialisar l'ofici, resulta que molts tenien deutes i ad aquests, o bé els ha
beneficiat, o no els ha perjudicat. S'apoderaren també dels amagacensde pedrai, entreells,
els d'un tal Pedrós per més d'un milió de pessetes de valor,i així van vivint.

En principi, tot anava a un perolx —frase quevoldir que no es portaven comptes de
nengunaclasse-,i en veure que no s'aclarien, el cridaren adell i portà els comptes ab un
altre molt significat en elsindicat.Ells cobraven,ells pagaven,ells anavenal banc.., però un
dia començarena dir que estaven preparant-se la fogida a Françai els detingueren als dos.
Prompte, no obstant, s'aclarí que no era veritati perfi els tragueren a petició del mateix
taller.
—Yo estava molt millor en la presó. Hasta me vaig fer mésgros, perquè aquella vida que
yo portava de treball i de responsabilitat, semprevigilat i sempre esperant d'un moment
ad altre que m'assassinaren, nos podia aguantar.
Quaneltragueren,el ficaren a picar pedra perles façanesfins que'l varen tornaral taller
i a l'administració.

Està conformati fins alegre.És jovei té fe:
—Després tornarem al començar i treballant arribarem atra volta com estàvem. Yo no
m'apurel
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Vol dir ePer a ús del Dofíe. Aquesta expressióllatina sestampàa la coberta d'una colecció d'obres

clàssiques greguesi llatines a les quals se'ls havia eliminat alguns passatges considerats inapropiats per a
l'educació del fill de Lluís XIV, el Gran Dofí, Actualment s'empra en sentit pejoratiu pera referir-se a edicions
d'obres adaptades perfer-les accessibles a tothom.

Diu queelsindicatel tenen en casa de don Alfons Casans Ramon,al carrer de la Mar,
Quíli han fet un saqueig, cadascú s'ha endut ço que mésli ha paregut:

—Yel piano de cola no se l'han andut perquè pesa massa.
Un piano de cua que té o tenia junta l'escala de servei.

per
l'Alfonsi família estan ad Alamanya,segons pogueren enterar-se
Afortunadament,rs
que ogueren.

Un radiograma-soco

——

He vist un cartell que clamasenllisten a la Columna de Hierro. Un milicià quallat, d'uns

35 anys, ab fusell en mà dreta, senyala ab l'esquerra una gran columna quetéal llat.

Resulta, doncs, que la famosa Columna de Ferre no ha estatdissolta: ans, ara, es va

Snfortir ab nous elements.

Ja era llàstima que una columnatanforta i que tantllouerahisostenia, fóra enderrocada.
Ta injustícial

Sele
Ahir hi hagueren a Paterna duestandes d'ametrallaments, segons mediu l'Esteve (Vicent
Esteye López). Una perla vespradai altra perla nit.
Quanahir vaig arribar a Massarrojos, ma muller, impressionada, meva dir que havia estat

Oguentdurantllarga estona la traca de les metralladores, pelllat de Paterna. Ella no se'n
havia adonat, però la germana Rosari havia passat esbalaida diguent:
—Que no sents, Tonica2
—e—

Tornaren ahir dos jocs de calders i deu de perols curosamentestanyatsi acabats.Els del
Control que hi anaren me diuen que totsels presentats estaven fets una desditxa, sense

estanyari, alguns, sens netejar ab àcid.

—No és menester ques miren tantl De qualsevol manera està bél —me diuen—. La

Questió són perolsi caldersi

Lass
Víctor (Buesol me diu que, estant en el despaig d'un ministeri, u que creu era el ministre

O altre personatge parlava pertelèfoni, segonslesfrases, deuria ésser son pare,i al final va
dir-li:
— jNo te apures, papó, tenemos un barcol
retje

Primi (Gómez) ve radiant a casa a dinar. Ha cobrat el primer sou. Dos mesosi mig, 582
(pessetes), que entrega íntegre a sa mare ab grans pallassades.
Tots elfelicitem plens de joia i hi han besosi llàgrimes.

—És molt rebonxic i treballadorl —me diu ma muller.
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—Heu diu sa marel —li dic somriguent.
—l hu afirma son parel —me respon.

Estem a (I carrer del Durruti.

—h—
Pepeta, la de Bétera, dida de Primi, ve a veure'ns. Porta vales. Tres: de 10 cèntims(vert),

25 (roig) i 5 (blanc) pessetes. Diuen:

(dibuix, pàg. 19b)
Cada preu té un color.
Els caps de família tenensis pessetes dejornal. Cap potésserel pare o elfill major, 8
manca aquell. Elsfills menors de 18 anys guanyen duespessetes,i des d'aquesta edatfinç

casar-se, quatre.

Tot heu cobren ab vales, pel poble no circula la moneda que nosiga el cartó-vale, però,

quan la gent necessita diners peranar-se'n a comprarenfora dela població, el Comité canvig

els vales per moneda corrent.

Si no estreballa, no es cobra. Ha estat huit dies ploguenti nengú ha cobrat, exceptat,
com és natural, el Comité i milicians, qui tots els dies es sacrifiquen pel poble, faça maj
Orage o sol.

U que hu haentregattot: camps, cases, carro, animals cavallars, vaques, porcs, gallines

i ferramentesi diners, s'ha trobat sens poder menjar aquests dies passats que ha estat huit

dies ploguentsenstreballar.
Els refugiats madrilenys són preferits pel Comité pera l'abastiment, i resulta que el poble

té que menjarde carnsi altres cosesallò que els refugiats deixen o no volen, romanent proy

voltes sens moltes coses perquè els madrilenys les han acaparades.

L'altre dia, hi hagué un motí de gentper a protestardetan injusta desigualdat.
—Queels seus dinés fan més roido que els nostres: —dia cridant una de les protes-

tantes.

El Comité, com a raó supremaper acabar ab les protestes, va amenaçar a les dones que
avalotaren:
—Aquella que txille, la portarem al Salert

El Saler s'ha fet famóspertot arreu, ab una fama terrorífica.
Al retori la germana els tragueren un dijous enla nit, ploguent. Jo li preguntesi foren
els del poble i no heu sap, però, per certsdetalls, se suposa quesí.
—Redell, com es defenial —ha comentat u del Comité entre els amigots—. Va ser valent
hasta última hora.
Un altre dels de la colla va demanar-li un paraigúes aquella nit i per certes paraules
Suposa quefou pera anarpelretor.

Reproducció de la pàgina 19b. Vària IV.
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—e-—

Segonels diaris ha estat matatal front de Madrit Hans Beimler$: comuniste alamany,
comissari polític de dues columnes alamanyes de la Brigada Internacional. El porten a València de pas per a Moscou.

L'aviació leal causa gran cantitat de malifetes als facciosos: destroça un esquadró de
cavalleria, els ginets i molts cavalls, també destruix un tren i un convoi de camionsi quinze
avions, i encara altres coses. Tot, objectius militars.

Per contra,l'aviació facciosa bombardeja a Madrit les dones,els xiquetsi els hospitals.

Assassinsi

Els leals prenen Pozuelo reconquerint-lo.
Desembarquencinc mil alamanys (altres diuen que 3.000) a Cadiz contra el Pacte de No
Intervenció. Què dirà Lord Piymouth2

aj

l

Lluisa Frias Canyiçares, cosina de Rafel Canyiçares, ha estat detinguda.Era propagandista

catòlica i escriptora, presidenta d'Acció Catòlica de la Dona.

Era molt metòdica i guardavarevistes, periòdics interessants,retalls de discursosi sossoits,
i portava un dietari on,dia perdiai fet perfet, anotava detalladament quantl'interessava.

I

Vivia a la Casa de Galindo, on huiésel Ministeri de la Marinai Aire,i per a aloixar aquest,
decidiren tots els veins,i ad ella entre ells.

Va cercarcasa i, en trobar-lai treslladar mobles,els traginers, es comprén que esquadri-

nyaren i, en veure paperots sospitosos de feixisme, seguramentla denunciaren.

Al dia seguent anaren dela policia (2) i li preguntaren què donavapera les milícies,i

es comprén que nolls agradaria la resposta, quan l'altre dia tornaren ab una miliciana i
davantdetots la feren despullar, registrant-li la roba. En arribar a la més íntima,ella pregà

que no la feren despullar més:

—iCamarada —li digueren—,si ya somos todos igualesi

l

Li feren un registre en la casa i se l'emportaren.Està closa al seminari, on és u dels quar-

ters de vigilància.

I

Diuen queli hantret totels diners que tenia i que fa uns dies anaven a casa d'unes CO-

sines de Rafel, molt modestes, diguent-les que ab tres mil pessetesla traurien enseguida.
Aquestes xiques li hu digueren a Rafeli aquest donàels diners,i ara la dita policia està
apretant-les perquè declaren qui és el qui ha donatels diners, perquè tenen la sospita

d'ésser d'algun feixiste.

Excusatésdir el pànic que regna en la família Canyiçares-Bellot.
La presumpció és que la de Frias no es salva d'aquesta.

l

387 Hans Beimler (1895-1936). MembredelPartit Comunista alemany. Comissaridel Batalló Thaelemnn,
format per alemanys, dins dela XII Brigada Internacional, va morir en la defensa de Madrid.
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sc
Baix de l'habitació que viu mon cunyatPepe, al quart pis del carrer de Sent Vicent d'En-

fora, vivia un família forastera, d'Alcoi, potser, que passaval'hivern, millor dit l'any escolar, a

València i les vacancesal poble.

Enguany, per no haure obertel curs, no han vingut. La casa hi romania deserta. Mon
cunyat Juanito diu que els cobradors del gas, aiguai electricitat són els espies del Comis-

sariat de la Vivienda i, com van a cobrara les cases,tart o tost se'n adonen que no hi són i
heu denuncien.

l ad açò atribueix quela dita Casa de baix ha estat saquejadai hostatjats unsaltres.
fin
Havem rebut tant jo com al taller sengles notícies de mon cunyat Joan Senent:jo, una
postal on diu trobar-se bé ab galicismesdivertits: altaller, una carta demanant uns pressupostos.
—Ina—

Toni (Gómez) me diu queel capellà d'Hidalgo no donaràel duplicat ni consentirà altres

testimonis que'ls nuvisi ell. I no hi haurà més remei que acceptar O no casar-se canònicament.
—n—

Doménech (Gómez) diu que per Radio Tenerife ha ogut que sobre Madrit han bom-

bardejattres voltes els militars, que el Govern ataca pertotsels fronts, que van a posar en

acció quinze avions que perla llur coloració són invisibles.

El Govern espanyolvol que el Comité de NoIntervenció siga regit perla Societat de
Nacions: d'aquesta manera, com Alemanya no hiési Itàlia és virtualment absent, creu que
li guanyaria, Car el Govern creutindrelloc,i no els rebels,
La FAI de Barcelona ha sugerit la idea de vendre permisosa les dretes pera eixir-se'n a

l'estrangeri, aixís, caçar-los. Diu que d'aquesta manera, en anar a embarcaruns150,els féu
traure i han desaparegut.
—Q—

A Doménec (Gómez) li han dit que Holanda ha reconegutel govern de Burgos.

Un amic d'ell que estava ad Alacantla nit del bombardeigli ha contat que hi havien dos

vaixells russos: u anclati altre entrant.

Ell va veure com un avió volava per damuntd'aquest darreri li va vindre el tempsjustet

pera tirar-se a terra a temps que una bomba afonavaelvaixell, del qual sols es veuenels
pals.
Un altre amic d'ell li havia dit que estava dalt delvaixell rus a temps que'ls avions anaven
i tornaven, esperant d'un momenta l'altre l'última hora.

Es coneix que no va ésserlocalisat el dit vaixell i ad això es deu que no fóra bombardejat.
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Edat tira

l

MM

—n—

(Francesc) Ruvira i la muller se'n tornen a Barcelona per donar una miradaa la casa i als
llurs assumptes.

Paquito (Ruvira), qui va ad acompanyar-los, en vindre, ens diu que un tren que venia de
Madrit ha portat molts evaquatsi ferits.
Divendres, a quatre de desembre de 1936
——

En passar perla plaça de Castelar (devia dir-se plaça de València, com a més gran i on és

l'Ajuntament) veig que damunt dela terrassa —pollera, diuen alguns— s'està plantant una

falla pel Ministeri d'Instrucció Pública, per a propaganda.

En vindre tanta gentada, que semblava per a veurelesfalles, és natural que mancarer

aquestesi que s'acudira ad aquest defecte.

La falla està emplaçada a la part delpixaor. És de base triangular i al vèrtice que mira cap

al carrer de SentVicenthi ha un gegantí braç que branda unfusell. A la cara delcarrer de les

Barqueshi ha una batalla: un canó i un tancfeixistes són atacats ab bombes de mà.A la carà

que dónaa l'estació, donesfentfeina: cosint, llaurant, cavant... La qui arreplega quelcom del
camp té el cul en pompai se li assenyalen les anques d'una maneraineleganti descortés. A
l'altra cara que dónaal carrer del Llop, més o menys, hi ha un mapa d'Espanya on es veuen
les zonesfeixista i anti. Ad aquesta,tot és treball i plaer, i rònegamenta la frontera es veuen
milicians defensors.A la partfeixista, tot és horrori tirania: monges, flares,soldats,feixistes,

requetés..., fent acte de sumissió o maltractant obrers.

Trobe al pintor Roch Minué,£ qui'm preguntaelparer i em diu que'ls artistes madrilenys

s'han apoderatdelRialto, cine del meu amic VicentLassala, assassinat(2), i dedicat pel Ministeri d'Instrucció Pública per a películes de propagandarussa, vulgusantifeixista. Els dits
artistes tenen la cubil al darrerpis.

Cada dia van augmentant mésla propagandablufista (sic) i aquestaciutat, tan confiada
i alegre, va convertint-se en un gran quarter on la gentcivil va estantridícula i acabarem
tots per posar-nos una gorra de milicià, una cassadora i unes polaines.
Com facilitats no manquen, abunden les paradetesde gorresrussesi gorretes quarter-

nes de tota mena,llises, de diferents colors, ab orelleres, de tela, de pell, de punt...: paraetes

ab insígnies de tota mena, del FP, predominantpertotarreu les del PC, FAI, CNT i UGT,
corbella, martell, puny en alt, dNo pasarànvi altres.

Li
(Vicente) Riera, el modeliste, me diu que'ls de Burjaçot detingueren un llaurador qui

anava enel seu carroi se l'endugueren deixant-se el carro abandonat,i quan li tragueren
els diners quetenia a casa,el soltaren.
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Es tracta del pintor Pascual Roch Minué(València, 1896-Pollença, 1977).
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Diu que els quiferen els atracaments de Poble-Nou, que'm va dir Cunyat, foren aiximateix
de Burjaçot.Ell heu sap perquè alguns, en la intimitat, se li han fet jactància.
—Veus2 No teníem dinés i que pronte anàrem a perellsi Quatre hores mostingueren
tancats: però enseguida mossoltaren quan saberen qui érem.
Un altre li mostrava una pipa molt bella:
—Txe, que pipa més bonical —li va dir Riera.

—Quatre hores m'ha costat estar detingut.
—Estos —me diu Riera—, quan van a una casa a registrar, amaguenlo que'ls fa goig.
Yo sóc molt malaidor i me fa por quan solte la llengua, però volguera quese'ls tragara la
terra.
Pel poble, comentantel fet de Poble-Nou, diuen uns que estaran presosi altressiels

hauran matat. Un parentdel de la pipali dia al Riera:

—Atots eixosels devien de penjar, per a escarment.

—Pocsapstu, pensava yo —mediu el modeliste—, qui són els delfet.

En la casa del meu amic Almenar han hostatjat uns madrilenys.
—Ell, que hu tenia tot tan ben arreglaet... Li faran més mal que'un porcsoltl
Me parla de la gent xurra, més mala que Caín, me diu, que tota la vida ha anatperles
esglésies agafant-se a les sotanesi ara els ous dir:
—jQue maten, que maten a todoslos que hagan olora ceral
Metornaa repetir els fets de l'incendi de SentRoci de l'església:
—Havia anat a casa un amic que viu al costat deltrinqueti, de pronte, senc les campanes

de San Roc. Quehi hauràfesta2 Vaig capallí i me senctxillar i colp. O i val O i val Era quen

un tauló estavenobrint la porta i gent, molta gent, que pujava a San Roc.
L'alcalde Riera es posà davantper a què no cremarenl'ermita, i vejent que no podia fer

res, agafà San Roci se l'emportà a casa.

Un xic de Burjaçot, molt catòlic, volgué dir-los i pregar que no cremarenresi l'agafaren
del braçi l'obligaren a trencar cosesi tirar-lesal foc,i Riera, en vista d'açò, va apresurar-se

a tornar a Casa.

D'aquí estant, unesveinesli digueren quel'alcalde els havia dit que traguerendel'església quant pogueren.
—Ara2 Tants dies que han tingut2

Ell es va negar. Les turbesja devallaven cridanti res aconsellava en aquells moments

entrar a l'església.

Els incendiaris havien anata l'alcalde que'ls donarala clau. El retorli l'havia entregada
ad'ell per guardar-la.L'església tenia duesclaus, però elsagristà qui tenial'altra, en pegar a
fogir, la vatirar al pou.

El Riera, alcalde, no va voler entregar-los la clau:
—Cremeules meues cases (en té tres o quatre), però no pegueufoc a l'església.
El poble d'ordre està agraita l'alcalde pels esforços que hafet per esquivar desmans.
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Les turbes cercaren una destrali ell, el Riera, modeliste, oia com estellaven la porta ye

l'església fins obrir-li un trau suficient.

——

Me diu (Enric) Reig, que ha vingut d'acompanyar mon germà Francesc) per l'Enveija j

Amposta, que'l Duart Albacar, representant nostre, que dien havia fogit ab un milió, va anar
a França per armament, pistoles, fusells i municions.

En tornara Barcelona,algú li va dir que'ls del Comité del poble el cercaven no ab masya
bonaintenció, i ell va tornar-se'n enseguida.
Diu que va comprartrenta pistoles en 30.000 pessetesi altre armamentfins unes 50.009,
i que allò del milió no era veritat.
A cadascúla seua fama.
ade
Francesc Montagut, moliner d'Alzira, quité o tenia un molí juntal pont dels Gitanos, ve
a relatar-nos alguns antecedents.
Ell, poc abansd'aquesta revolta, tenia manca de dinesi per a poder desenvolupar millor
el negocii comprar arròs la temporada pròxima —l'actual-,va hipotecarel molí en 125.009
pessetes, i en vindre açò,se li han incautatd'ells, és a dir, d'una cosa que no era d'ell.
No és açò, però, lo greu —ens diu, sinó que uns quants moliners d'Algemesí i el sey
han fetjunts, espècie de socialisació, i com aquells es veu quesi tenien, eren deutes, van
menjant-se tots el producte dela hipoteca del molí, puix que els molins no rendeixen o ng
treballen, però els moliners s'han assignat sengles sous setmanals que cobren,treballen
o NO.
—Sial menosse hu menjaren els de ma casa, del mal al menos: però el cas és que els

atres estan menjant-se lo meu a dos queixos.

Com açò és, perlo vist, improvable,ell vol aprofitar fent unes feines que hi ha fer aj

molí per a què vagen pagant-ho abanss'acaben els diners i al menyshi romangaaixò,ja
que'ls diners fatalment els consumiran tots.

Quedem d'acordi el dilluns pròxim aniré a inspecionarel molí i, com a cosa pròpria,

proposaré al Comité els treballs convenients.

Tots aquells quitenien deuteso els comptescorrents nets, quasies pot dir que han tingut
sort, fins els qui tenintdiners i nos devien: aquest, emperò, qui treballant tota sa vida per
a fer-se un troç de pa,s'ha trobat ab una hipotecai els diners d'ella. Què passarà després2
Tindrà que pagarla hipotecai romandrà sensels diners2 Negocipera bancsi usurers.

Tinc un amic molttreballador, molt negocianti molt especulador. Un buscadordel

cèntim.Té finquesi té diners: però poc abans d'aquestterratrèmol polític, se li mouen les
ganes defer unes obresi contrata ab un banc unpréstec, en certa manera queel bancté
els dinersi ell no responfins no-ls cobra, i açò heu fa a mesura que presenta facturesi té el
comptecorrentnet.
l encara farà negoci d'aquestasituaciól Seguri Mediu Víctor (Bueso), qui és el seu arqui:
tecte, que, com en son bons temps, va regatejantals controls i ajustant-los fins el cèntim i
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mirantlesllistes de treballs i diguent-los als responsables de les obressi els obrers que hi

figuren si treballen o no treballen.

—Oe—

(Francesc) Montagutviu ací, a València, (carrer d'Jen Llop, 2, ab la dona i família i un fill
Casat. En té un altre a Londres, al front d'un molí proprietat de varis valencians.
Va vindre-se'n a viure poc desprésde les eleccions de febrer, quan la cosa es va posar
marejada ad Alzira i començaren les cremesi saquejos.
Fa poc vingueren a perell uns del Comité d'Alzira. No volien, varen dir, més queaclarir
unes cosesi enseguidael tornaven.

Sabent com saben gastar-lesels alzirenys d'aquesta mena, excusa descriure el disgusti
el pànic que es va promoure a casa Montagut.
Aquest, qui és un home sancer, després d'algunstitubejosfiats en la llur paraula, es va

decidir anar i el fill casat, en un arranc, posant-se al costat, li va dir:
—Pare, yo tambévaig: si-l maten a vosté, a mi també.

—Quiparla de matar2 No tinguen ningun cuidado, queacíels tornarem a vostés.
I cap ad Alzira portaren parei fill. A cada control dien la seua:
—Bons peixos portenl
—Abaixeu-los ací mateix
L'ànim, a cada moment, el tenien més encongit, però a cada pas els dien els acompa-

nyants del Comité:

—No facen casi No facen casi

Ad Alzira es tractava de fer efectiva la incautació i necessitaven uns dats que sols Montagut podia proporcionar-los, car un cunyat seu qui estavaal front del molí havia fogit
poruc.
Tot va arreglar-se a mesura dels desitjos del Comité, fins va donar voluntàriamentcinc

mil pessetes per a les milícies, d'aquelles 125.000 que no eren d'ell. i, complint la paraula
donada,els tornaren a casa.
l encara els va donarcinquanta pessetesper a què dinaren els qui- tornaren, perquèell
no tenia prou per a convidar-los.

Perdre'ls de vista prompteés ço queell volia. I poder respirari

En endur-se a son pare, un altre fill, net, modoset, qui estudia per a enginyer, se'n va
anar a Governació per denunciarelcasi, aquí, un milicià que'l conegué d'Alzira va dir a uns

policies:

—Detingau ad eixe, que és un fogitiu d'Alzira.
l el varen detindre: però, en tornar son pare, començaren de fer gestions i el soltaren.
Ha sofrit varis registres sens consequències, perquè no mai ha pertanygut a nengun
partit. En u d'ells li escamotejaren 4.000 pessetes que tenia guardadeteselfill casat.
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U de tants registres fou per una denúncia d'Alzira que el presentava com un electorer,
i ell no havia estat més que unavolta president de taula d'eleccions,càrrec irrenunciable i

no voluntari, ans elegit perla junta del cens.

—Yo sóc molt cumplider dels meus deures, me nomenaren, sabia que no podia renun-

ciar-lo si no era per enfermetat, i no m'agrada dir mentires: tinguí qu:aceptar.

Varen tindre a les criaes més d'una hora closes en una habitació fent-les preguntesi,
perfi, se'n anaren diguent-li que a les nou dela nit es presentara en Governació, però que

estiguera tranquil, que noli passaria res.

Serien les huit, es presentà u d'ells a dir que ja no calia que anara, que ja estava tot

aclarit.

sedes
Per la plaça de Castelar —vege's què deurà València a Castelar perquèli designe la millor

plaçal—trobe al poeta Lluís Guarner, qui està tan desconcertat com jo.

Passegem un poc alentorn dela falla del Ministeri d'Instrucció Pública comentantsotto
vocei d'una manera dissimulada les coses que ocorreni, especialment,l'actuació (ens sembla

que negativa) dels valencianistes d'esquerra. Estem avergonyits de ço que passa a València,
aquesta València tan aimada sumida per unsi altres en un tarquimar.
qe

Els diaris diuen que'ls facciosos han amenaçat de bombardejarels vaixells des del cap

de Sen Antoni fins Marbella, que-ls leals estan a 45 Rms. de Burgosi que la població civil

de Vitòria la estan evaquantels rebels: que Madrit continua defenent-se, que-s facciosos

emprengasosasfixiants, que eLa Gloriosax (aviació governamentalque, fins ara, segonses

dedueix dels diaris, ha bolcat quasi mil aparells enemics) ha bombardejatels facciosos de
la Casa de Campo: que'ls parlamentaris anglesos, venguts en comissió per veure els danys
ques militars traidors fan als pobrets governamentals, han protestat del bombardeig de
donesi xiquets pels facciosos, que aquests han canonejat les costes d'Astúries, i quells leals
ataquen per Aragó produint 200 baixes als sublevats.
Diuen també que han estat detinguts 400 individus de la 53 Columna,refugiats a la

legació de Finlàndia.

Fragua... protesta que la Argentina detinguera el vapor espanyol Cabo de S. Antonio perquèla tripulació es va sublevar i enarbolà la bandera roginegra. També no està conforme
ab la creació d'una policia rural, com propugnavenaltres organisacions, perquè en la nova
estructuració ja no hi haurà necessitat de policia ni guardes.
Verdad... diu quela biblioteca del'Escorial l'ha ficada al soterrani del Banc d'Espanya,a
Madrit, els millorsllibres dela (Biblioteca) Nacional i obres d'art també han estat guardats
en sotarronis i caixes blindades.
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Es tracta d'Emilio Castelar Ripoll (Cadis, 1832-San Pedro delPinatar, 1899). Polític i escriptor, va ser

l'últim presidentde la Primera República Espanyola (1873-1874). La plaça principal de València s'anomenà
d'Emilio Castelar des del 1899 fins al 1939.
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Insisteix en que els rebels usen gasosasfixiants, deduint-ho d'uns presoners que portaven caretes.
ESses
Víctor (Buesol me diu que, per fi, Juli Bellot s'ha decidit per anar a dirigir fortificacionsa
Contreras, no siga que desprésli coste anar ad altrelloc pitjor, perxò li dic jo a Víctor que
faça ço mateix en el momenttinga un lloc acceptable.
Com els de la construcció els enviaren una nota diguent-los que vindrien a pintar la
frontera i nengú dels copropietaris —la casa on vivim, a Bluenaventural Durruti, és dels
quatre germans:Víctor, Vicent, Marina i Amèlia- té diners,a Víctorse li va ocorrir anara l'STAI
(Sindicat de Treballadors d'Arquitecturai Enginyeria) per a què feren sabre als constructors
que ab un jornal de 12 pessetes queell fruix no hi havia per a pagarels milers d'elles que
pogueren demanar.

lab un certificat d'aquesta mena ha anatVíctoral sindicat, grup dels pintors, on, en rebre
el paperot, no l'han deixat ni explicar-se:
—Ya esta bél No es preocupel
—Es que nosotros...

—Bé, homel Nocal res mest
lse n'ha anatsens deixar-li menejar la llengua,tan sols.
Tan agobiatsi esglaiats que estaven...
—I—

Doménec (Gómez) diu que la Radio Tenerife ha notificat que-s militars nacionalistes han

avançat pel NVV de Madrit, tallant la carretera de la Corunya, que-ls rojos han tingut 26.000

baixes front a Madrit des de que va el setge, que'ls rojos empren gasosasfixiants, que van a

bombardejar les costes des d'Alacantfins Màlaga, que Rússia demana passar la seua esqua-

dra pels Dardanelos perportar-la al Mediterrani, i que el Govern de València volia abandonar
Madrit i resistir a la costa, però que Rússia s'oposa ad açòi vol queesresisteixca.

El Mercantil Valenciano diu que a la Societat de les Nacions es parla de proposar un

armistici als contendents per acabar la guerracivil d'Espanya.
Dissabte, a cinc de desembre de 1936
—d—

València apareix plena de pasquins de la Columna de Hierro que vénena dir que, per
als xiquets, donesi vells qui vénena València fogint dels feixistes, el nostre, el nostre pa i
el nostre empar: però perals covarts que escorreixen el bult i vénenperlluir la pistolai el
cotxe.., el boicot.
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Si la dita Columnaels pren per davant, ja tenenfeina els chulapos madrilenys iemboscats

que han vingut a amargar-nosla existència, per Si no la teníem prou.

Encara hi haurem de fer un homenatge a la Columna de Hierrol
ts
Altaller, MiguelPeris, qui ve d'Alzira, del molí de Montagut, me diu que estan parats j

sensfeina.Li parle de la visita de Montagut i me diu queell ja heu sabia i que hu ha dit als
moliners:

—Lo que volen, és menjar-s'huells, i no volen gastarres en el molí per a què dure.

Es queixa dels moliners que no fan res més quepassejar-se i abans de complir el jornal
deles huit hores, se'n vani se'l deixen assoles. Els demana quel'ajuden i tot són eXCUSes:
—Ara que treballeu per a vosatros, teniu menosinterés2 —els diu.

—Sónuns desahogats que acabaran en tot.
Especialment, n'hi ha u que en tota sa vida n'ha fet un broti és el qui sembla s'imposa

i no deixa fer cosa.

——

té.

VicentEsteve, qui no treballa hui, ve a cobrar la setmana ab unafilleta molt mona que
A Paterna es van acabantels mitjans de vida: queviures i diners: l'enorme cantitat de

refugiatsi paratsforasters en proporció del poble ha anat acentuantla carestiai plantejant

el problema cada volta de manera mésgreu.
S'intenten solucions al marge del comunisme llibertari que ningú voli tornaa insistir-se

ab l'entrega detots els guanysi distribució del'alimentació: però els moliners, que a Paterna
abunden, no volen entrar en aquesta perolada. Ells diuen que s'han incautat dels molinsi

els diners dels moliners, i mentre dure el capital (que ells no són capaços de conservar, molt
menys d'augmentarni crear, encara queesfaça creureals obrers quelcapital és rònegament
d'ells), per què preocupar-se decrisi ni revolució2
Ells s'han assignat 21 durs setmanals cadascú, des del qui tira a la tramuja fins el cap de
moles. Hi ha família que té el pare i dosfills i tenen setmanalment 63 durs. Són els nous
burgesos.

—Mira —li dia—, veges si me volen de cap de molesi
sigles

Pasqualet Martí, menorde dies, fill del major, ve de Llaurí i conta que.lsllaurinencs estan
ja farts dels refugiats.
En el xalet de Linares, parroquià nostre, n'han hostatjat 40 i viuen aquí a mesa i mantel,

és a dir, a costes del Comité.

El xalet està a les enfores, entrant des de Favareta, i es coneix quela colònia ha dessignat

una xu/apona ardida pera les comandesi l'altre dia va anar al lloc de la carn:
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—Déme 80 chuletas para los 40 que somos —va dir.
—Qil Pos yo sóc d'ací i m'acontente-n una —li retrucà una veina bastant nodrida.
—Es que U. està ya bastante gruesa, senyora.
N'han portat encara vint més procedents de Benimàmet, on han estat un mes. Sens
dubte, nos han pogutresistir més tempsi el poble de Llaurí va escamant-sei protestant:
—Van a omplir-moselsafareig de polls —diuenreferint-se, sens dubte, a la distinció del

personal que'ls ha tocat en sort.

Què ens passaria als valencianssi tinguérem que refugiar-nos a Madrit, Si aquests vénen
ací ab tants fums2
Es diu que-ls sindicats d'allà els han alliçonat en vindre cap acíi per totes bandes no

veuen més que feixistes i mals tractes,i algunsresulten veritables espies i un turment per
a les cases que tenen la desgràcia de rebrel'honorde tals hostes.
Hi ha casa on han destruit tot quantels semblava religiós o feixiste..,, i lo demés. Cases

on han denunciatels hostatgers...

—e—

Al pati del Calvari hi ha una gran fogata. Les flamesarribena l'altura de la tàpia i des de
la finestra veig algunsindividus asseguts contemplant, els moments quelfum s'aclareix.
Al conventde la Çaidia han posatun rètol quediu: ePartido Comunista. Escuela Pasionaria.x
be
A la plaça de Castelar me trobe Godofred Ros, un poc desmillorat. Ell és baixet i gros, de

cara ampla i ordinàriament colorada, conversadori bastant alegre2
Ara, pel contrari, el trobe quelcom preocupati ab poques ganes deriota.Ell és republicà de tota la vida. No sé si després de lo passat continuarà estant-ho o s'hauràfet de la
confraria de Sent Musolini.

Anaren a sa casai li registraren minuciosament, deixant-lo net de quantfóra portàtil i

de valor.

—Per no dir mentira, me deixaren un durofals.

Després, pretengueren endur-sell. La dona va anar al balcó per cridar socorsi li hu impediren amenaçant-lo ab unapistola.
Se l'endugueren diguent-li que era feixiste i que l'anaven a matar. Diu que va entaular
gran discusió ab ells, diguent-los que eren mésfeixistes queell, i tragué el carnet d'IR i una

porció de coses.

—Y si quieren que se lo pruebe mejor, volvamosa casa y se lo demostraré.

390 Godofred RosFillol (la Font de la Figuera, 1873-València, 1959). Advocat, escriptor i periodista. Va ser
autor de peces teatrals en valencià i castellà, i membre del Centro de Cultura Valenciana.
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Diu que'l salvà la seua serenitat, car ja del camí delSaler el tornaren a casai el deixateg,

Comprendrien segurament que era un infeliç.
Després anà abel conteal Govern Civil, on li donaren expressionsper a la família li
a.
aconsellaren repòsi til

ig

Vicent Bueso, el metge, me diu quela nit passada, en el Bataclan, cabaret del carret ge

Mosén Femares, vaeixir a l'escenari, en un intermedi, un individu diguent quesi hi havien
metges de Madrit, que feren el favor de passar per contaduria, car es tractava d'assumpte
urgent que-s interessava.
Després,s'ha sabut que aquí els esperava la Columna de Hierro, la qual va endegar els

jóvens cap al front.

gai,
Víctor (Buesolva rebrela notícia que la Junta o Comité de Defensa de València planejaya

dosrefugis contraels possibles atacsaeris per a 200 Mil persones,i que s'havien encarregat
del'estudi i eixemció els arquitectes refugiats de Madrit.

En sabre-hu, va anara l'STAI (Sindicat de Treballadors d'Arquitectura i Enginyeria) per
participar-ho i protestar, no trobant mésdirigent que (Ricardo) Roso, comuniiste, el Qual,

ab evasives, li va respondre que havia que protegir els evaquats, acabantper dir-li que com
l'STAI no tenia suficients ingressos,tindrien elsafiliats que pagar-se la contribució.

—No queden ya —diu Víctor— forces pera indignar-se. Mos han deixat en unes 300

pessetes mensuals de sou i d'ahí tenim que pagar una contribució que ascendixa Cent

pessetes al mes.

Abans,hi havia arquitecte que es guanyava mésde cent mil pessetesa l'any. Víctor havia
arribat a unesvint mil o més,i ara...

Com els comunistes que fundaren l'STAI no volien admetre els arquitectes que nolls

plaguera, que eren precisamentels de primerfila en tots els òrdens, aquests, en veure's
desamparats,formaren unaltre sindicatfilial de la CNTi diu Víctor que aquí estan ab més
llibertat.
Ell, per compromisos d'amistança i per creure no va a durar molt açò, continua en

l'STAI
Ço que si podem contemplarabtristea ésel servilisme covart dels valencians davant
delsforasters gosats.
——

Mon nebotPepito Bellot ens envia avís diguent-me que se'n anem a Massarrojos enseguida perquèli han dit per conducte molt segur que van a bombardejar València entre

hui i demà.

Nosaltres optem per... romandre-hi.
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Però ma muller i Toni vénen un poc espardalisades de la modista Pilar Marro, qui té un
cunyat en la policia,i els té dit que tenen ordre, si cau una bombaa València, de matarels
presonersi tots quants olguen a dretes.

No anem a guanyarpera tila.
je

Lluís (Zalbidea), qui sempre em porta les notícies més sensacionals de quan en quan,

queell, de vegades, adorna, ens diu que a Barcelona la CNT-FAI, combinada ab els elements
soviètics, ataquenll'JEstat català: que (Lluís) Companys ha estat detingut a Port-Bou i encara
tres mil més de la esquerra catalana.
Aiximateix, ens ha dit que-l general Franco ha minattotsels ports del Govern i que ha
format una columnainternacional ab alamanys,italians i japonesos.

—h—
Els diaris diuen queelslleials s'han apoderat de les conquesaltes dels rius Ebre i Duero,
que a Gijón han detingutalfill del general Cabanellas, qui és capità, queal front de Madrit
han rebutjat l'enemic sufrintels carlistes (I) cinc mil baixes, que Companys(hal arribat a

Port-Bou, on va tindre un gran acolliment, se'n tornà a descançar a Girona, que a Mallorca
han hagut3.250 assassinats pels camins, metrallats, no havent més que fam i terror, dirigint
la matança el comte Rossi, italià.

Fragua ataca Verdad perdesfigurarles cosesi fer política valent-se dela situació. Diu que

la Societat de les Nacions desment que s'estiga estudiant nenguna fórmula per a terminar
ab la guerracivil espanyola. Fragua... no està conforme en que aquesta acabe ab un nou

abrazo de VergaraX'

defes

Una deles filles delfallit arquitecte Francesc Almenar (Quinza) anava a casar-se i estaven
fent-li part de l'eixovar a Mallorca, on diuen que açò heu fan moltartísticamenti econòmica.

Els registrarenla casai els trobaren facturesi correspondència de Palma quess ha servit per
a posar preses a marei filles i s'han incautat de la casa, on pareix que han instal-lat a la gran
propagandista del PC, Dolors Ibarurri, àlias la Passionària.
—m—

Visite mon cosí Marià Serrano en casa del baró de Càrcer, on ell va tots els dies encara

que no pinta res.

La Casa està incautada perla IR, que va saquejant-la poc a poc.L'altre dia sendugueren
llits i mobiliari i ara estan portant-ne de noupera instal-lar refugiats, segonsdiuen.
—l estos són els bonsi —me diu—. No saben per aon van ni lo quefanl
391 PereAbraçada de Bergaras es coneix el Conveni signatel 29 d'agost de 1839 entre el general Espartero
i el general Maroto,representants dels dos bàndols enfrontats en la Primera Guerra Carlina, i que va suposar
el final de les hostilitats. Gran part dels carlins entengueren l'acord com una rendició i mail'acceptaren.
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EE

Mediu que Pepe CastanyerFonss'ha apoderat de la Societat d'Autors i heu ha convertit
en el seu feu, i aquí estan voltejant-ho tot de dalt baix.
—n—

No anem a Massarrojos perquè demàtinc sessió en el Centre de Cultura Valenciana.
Baldomer(Vendrell) ve cregut de que anem peratipar-se bé deràdio.
Em diu queja habita a Fortaleny i que aquesta setmana han aparegut al camí de Corbera
quatre xiques assassinades que, diuen, eren d'Algemesí o d'Alzira, que a Sueca funciona
ja la gestora de l'Ajuntamenti que no hi han comités, i que uns madrilenys dels refugiats
al poble (norresmenys que 83) conten que les donesi xiquets que maten les bombes és
perquèvolen, car van a lestrinxeres a animar els milicians.
Eliseu (GómezSerrano) ja-m va dir quelcom deles donesi xiquets que ixen al davant
dels milicians qui fugen i als qui acacen a pedresfent-los tornar insultant-los.
Baldomerens ha donat unacuriosa interpretació de les abreviatures CNT-AIT, que circula
perahí: eCarcas, No Temàis-AquíIngresaréis Todos.

Carca és la composició de les dues primeressilabes de carliste catòlic, que va estar molt
en voga a fins del segle xií per a dessignarles gents reaccionàries, d'una manera insultant.
Encara s'usa, però poc.

Dimenge, a sis de desembre de 1936
—ad—

Resum periodístic.
Arts Gràfiquesinsisteixen en la necessitat de paper i demanen queproveixcael ministre
corresponent.Els avionsfacciosos fugen sempre davantdelslleials, però aquests n'han
bolcat dos a Madrit.Elsllibresi les obres d'art han estat salvadespels governamentals de la
barbàrie feixista. El Consell d'Economia es manifesta contra la colectivisació dela terra.
A la legació de Finlàndia a Madrit han estat detinguts 385 homesi 180 donesrefugiats:
diuen que erendela 58 Columna de Molai fins editaven un periòdic —Caraalsol—, manuscrit:

els estudiants de FE —Falange Espafiola— reberenels agentsa tretsi en feriren u, i havien

abanstirat al carrer unes bombes de dinamita fetes de pots de conserva, dels quals en

trobaren dins molts. Certament que aquests criminals quintcolumnistes feren mal ab no
menjar-se les conserves,toti pot.

Els facciosos ataqueni són refusats a Madrit. Diuen que preparen un gran assalt, però

que seria contingut.

(Lluís) Companys torna a Barcelona. Després del'apoteòsica rebuda a Port-Bou, va estranyarla tornada a descançara Girona per compte deseguir, i ara ens trobem que definitiva-

mentse'n torna a Barcelona. Misteril Es parla molt delluites entre la Generalitati la FAI.

Al nord, els requetési falangistes disputen sobre la forma de govern mentreselslleials

avancen.Els facciosos han detinguti registrat un vaixell rus, l'Stefan Rharturi. Estan provant-li
la paciència a la Rominterni els va a pegar una tunda que-ls baldarà.
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Fragua... disminueix la calitat del paper.Insisteix en que la població civil evaquaVitòria.
Publica una diatriba contra Francisco Galàn,7 del PC, qui va fent propaganda en favor
d'aquest, de pas queallista personal per a la seua Columnai es veu que ataca els comités

on predomina la CNT. Refuta enèrgicamentles frases del duc d'Alba a Londres, ficant-se

en la seua família, perquè s'ha atrevit a dir que Madrit sera antes una ciudad abiertar, però

ahora ya no ho és. Fortificada i plena de gent armada..., què voldria aquest bambau de
l'Alba2 Quel'entregaren aixís com aixís2 Quin ximple d'home, aquestl

L'oposició de criteris sustentats perla FAI i el PC es veu manifesta en Fragua... i Verdad...

Car, mentres aquesta, comunista,diu i sosté que els sindicats deuen estar al serveii col-

laboració del Govern, aquella aferma quetls sindicats heu són tot.

També diu Fragua... que-lsfeixistes —nacionalistes- han acunyat una moneda de níquel

de dues pessetes i que la Columna Uribes ha destroçat un tren facciós.

Verdad publica les declaracions d'un enginyer nordamericà, Smith, qui ha estatpresal

Marroc facciósi denuncia les horribles tortures a què someten els rebels als pobres que

cauen entre llurs arpes:els arruixen en gasolina i cremenvius, els afusellen en massai els
soterren encara vius...: eno respetan ni la condición de extranjeros.Ad ell l'obligaren a fer de
sotarrador. Ço estrany, una volta posats, és que noll convertiren en pasta de llonganiça.
Bugarra ha deixat el comunismellibertari a força de predicacions comunistes. Estaran

devotsels de la FAll

EES
Baldomer (Vendrell) ve ad almorsar. Es va gitar anit a casa de Pepe Senentperescoltar

la ràdio.

Al front de Madrit han pres Aravaca causant grans pèrduesals rojos. Empren unesbales
blindades molt primetes contra els tancs, que els perforen i maten els conductors, inutilisant
els dits carros, que cauen fàcilment en poderde les tropes de Franco. Aquest ha aprovatel

pla de presa de Madrit elaborat pel generalVarela.

Al nord, diu que han derrotatles milícies rojes. També han relatat la contestació del duc
d'Alba als parlamentaris anglesos que anaren a Madrit per a informar sobrela criminalitat
dels nacionalistes, especialmentl'aviaciói l'artilleria.
——

Hui tenim sessió al CCV i quan vaig, prop de les dotze,ja hi trobe (Francesc) Almela,

SalvadorCarreres (queassisteix per primera volta), (Rafaell Gayanoi (Blai) Pastor.

Almela Vives,l'escriptor-periodiste i poeta, viu en una xalet d'un grup que diuen dels periodistes al camí nou de Benimacleti Alboraia, darrereel castellet de Ripalda3i me diu que
392

—Fracisco Galàn Rodríguez (1902-1971). Militant del Partit Comunista. Va actuar valentamenten la

defensa de Madrid i això li donà molta popularitat. Després comandà una brigada mixta i un cos d'exèrcit

en les campanyes deTerol, Astúriesi Catalunya.

393 Encara queden uns quants xalets en peu entre el carrer de Jaume Roig,l'avinguda del Botànic Cavanilles
i el carrer de Joanot Martorell. Aquestcastellet estava on hui trobem l'edifici anomenat La Pagoda,a la plaça
de la Legió Espanyola.
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ahir se'n feren a u a la porta de sa casa moments desprésd'entrarell, i fa poc, uns individus,

apostats allí prop, en passar un aut de la guàrdia nacionalrepublicana, els emprengueren

a trets i en matarentres..., Car No n'anaven més. Perallí han passat nits molt amargues.

Com li conte el cas dels de Moncada demanantles dentadures d'or, ell me diu que

molts dentistes podrien contarcoses respecte de les dents i dentadures d'or dels assassinats, especialment. Ell va veure com uns que passaven en aut, en veure una taleca encara
menejant-se, devallaren,li cercarenelsanellsi li obrigueren la boca perllevar-li ço que hi
haguera de valor.

(Vicent) Marco Miranda, qui ve acompanyatd'Alfaro (Vicent), exalcalde de València, pels

autonomistes, ens conta,entrealtres coses gracioses dela FAI, que un dia tenien reunió de
Comité Eixecutiu i es presentà u de la FAl armat com eministre sens carteran, sens dir oste
ni moste ni demanar permís: despréses presentaren quatre més de la mateixa pintorescotràgica manera,i el vell Blasco-Grajales"" (un federal d'aquells que:n la Primera República
eren la cosa mésrevolucionària i terrible) va entrar a dir-li al Marco:
—Vicentl Això no:s pottolerari
—Callel No siga encara quel porten al Saler —li diguí riguent-me.
Es riuria de cap de dent, sens dubte.
En una detantes reunions, el representant de la CNTels va tratar de paràsits els polítics
i els maltractà que no deixà lloc per on agafar-los:
—Quiés eixe: —li vaig preguntar després a un amic, diu Marco.

—Eixe té un quiosco de periòdics, però ven la dona.
Alfaro té una gràcia natural (pel menys a mi me'n fa molta)i parla dels momentstràgics
actuals ab unaironia sanglanti altament burlesca.Difícil d'imitar. Es necessita la gran quan-

titat d'ingenii de frescor queell entresoreja.

Admira l'habilitat en la FAI en triar per als llocs els qui menys aprofiten, els més igno-

rants.

—Tu, ministre de Justícia: tu, d'Economia:tu, de Sanitat. AhlI no txistesil aixina van les

coses. A mosatros, els abogats, mos diuen que som uns paràsits. Yo me vaig quedar sofocat
quan m'heudigueren i me'n anía casatot cabilós pensant queera un paràsit, un poll o algo

aixina. l els meusfills, uns parasitets. Txe, que còmict
—Mevénena mi diguent-me reaccionaril —continual'Alfaro—: però si yo sóc més de

la FAI quelllsi jSi quantells han venguta fer això de les incautacions, mosatros, els abogats,

ya estavem cansats de fer-nel Perquè, quèatra cosa ésaixò delspleits, que una incautació

de la propietat: Mosatros, que deixàvem netsals qui pleitejàvem...
—lo cert és —continua— que abanses riem molt i feem chistes en això dela FAI, i hui
hu estem patint, hui és història...
Marco Miranda,en parlar del'estatut, ens diu queell s'ha oposat adell per la manera

com se'l volia implantar. El Comité Eixecutiu Popular, qui era una delegació del Govern, una

volta aquest va vindre a València, ja no tenia raó d'ésser.

394 Probablementes refereix a Aureli Blasco Grajales. Advocat, periodista, militant del Partido Republicano
Federal i membre actiu de diverses lògies maçòniques,
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—Què fea el delegat de Justícia davant del ministre de Justícia2 El de Governació davant
del de Governació, etca.2
—Era jugar a ministrets —diu Alfaro—. La questió era no soltar el poderi desferen la
Diputació per a manarells i poderjustificar-se d'alguna manera: però com nengú paga,
han tingut querecurrir al Govern perdent la poca autonomia que quedava,i en vista del
fracàs, ara pensen enl'estatut.
En la sessió, parlem de cobrar la subvenció del Govern i de publicar Anals, i aiximateix
de la destrucció d'arxiusi obres d'art, de l'Hospital de Pobres Capellans...
A propòsit d'aquest, Almela interessa que es veja de respectar o salvar la maniseria esplèndida que adornales parets.Perl'hostatjamentde la ColumnaIbèria dela FAI, allò estan
destroçant-ho. Gayanoparla d'haure vist pergamins usats per a serveis comuns. També
l'Almela conta el cas d'un amic d'ell que insistentment s'interessava perquèes conservareni
arreplegaren algunescoses,i va tindre que anar-se'n perquèeltractaren de beati facciós.
Acordem facultar al Marco, president, i Gayano,sotsecretari, per a què visiten el ministre
d'Instrucció Pública per veure si s'aconsegueix quelcom,presentant-li una instància.
Pastor està confús sobre la manera de dirigir-se ad aquests ministresproletaris, car l'altre
dia u li demanà un volantpera l'alcalde i, en posar ell, com de consuetud, dExcmo.li va
dir:

—Quèésaixò d'eecselentíssimox2 Ara es diu ecamaradanl
—No sési posar-li ecamaradax o excmoa —diu somrisent—, perquè la gasseta no ha
publicat res suprimint el tratament.
—Pose-li, donchs, cexcmo. camaradavi tot arreglat —li dic.
—d—

Lluís (Zalbidea) em diu que a Madrit calen uns 200 mil litres de gasolina diaris i que no
hi ha medis d'enviar-ne més que uns cinquanta mil. De Madrit, tot és demanar-nei no hi
ha manera d'augmentar l'enviament, perara.
Aiximateix, diu ha ogut que'l secretari de Ruiz Funes"" ha opinat que Madrit es pedrà
després ques facciosos ne destrueixquenla mitati que després,els governamentals, contra-

tacant-lo, acabaran de destroir-lo: i Madrit, com és una unitatartificial, no s'alçarà ja més.
—e—

De sobretaula, ve Pepe Senenti hi ha gran discussions sobrel'estat actual de les opera-

cions de guerra. Pepe està molt desanimat envista dela paralisació de les operacionsi que
li sembla Madrit tornat inexpugnable perl'acumulació d'elements per part del Govern.
Ell espera de la reunió de la Societat de les Nacions queixca la pau per medi d'un armistici, i jo no crec en quela tal SN faça res, ans que tot segueixca son Curs.
395

—Estracta de Mariano Ruiz-Funes García (Múrcia, 1889-Mèxic, 1953). Membre d'Izquierda Republicana,

va ocuparel càrrec de ministre de Justícia en el Govern de Largo Caballero des del setembrefins al novembre
de 1936.
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Continue creguent quelfinal és dels qui tenen la unitat, la tàctica i la deixuplina. La
suspensió pot obedir a moltes causes: canvi de tàctica, acumulació deforces, espera de

bons temps,alguna indicació internacional.

Dilluns, a setde desembre de 1936
—t—

Me'n vaig ad Alzira al molí de Montagut,al pont de Xàtiva.
Ma muller ha passat una nit intranquil-a. Porterai criaes, ab lesllurs xafarderies, porten
en aquestes circumstàncies el malestara les famílies.
Per unaaltra nova de la fadrina de casa, ha sabut que Marina dia a la porta del pati a uns
milicians que edesde arriba abajo de la casa, todos eran fascistass.
En tempsordinaris no passaria açò d'ésser una inelegància: però en aquests moments,
aquestesinsídies poden tindre greus consequències.

Ma mullerse'n ha anat a Massarrojosper a veure Primi i reglar la casa.
En l'estació no controlen els billets. Ella me diu que no li l'han controlat des de fa més

d'un mes que viatja per aquí.

En el departamentne cap una viatgera, dona d'edat bastant madura, qui resulta ésser

de Benifairó, de les famílies Alepuz Greus, quiviu a València.És vídua i dona allauradorada,
riberenca de les famílies acomodadestradicionals, dona de sa casa.

Una de les seues àvies va tindre dèssetfills, sa mare catorze,i dels fills que es casaren

—onze-—, nengú-n va tindre menys de deu. Aquestes famílies farien la felicitat demogràfica
de França.

Son pare dia que les xiques no devien sabrellegir i ella, que va tindre que treballar i
dirigir la Casa i Cuidar de pare i germans, no maiva eixir de Benifaió fins una volta que va

acompanyar son pare a Camarena.

—Entoncesvaig conéixerloroins que són les dones —me diu—, com tenia que quinar per a nosatros en companyia de totes, vaig oir unes conversacions que no m'haguera
cregut mai.

l acaba repetint-me lo queli dia son pare de que les dones no devien sabrellegir.
—lligen noveletes i després se casen en llauradors, que-ls pobrets no sabenres,i sofrixen
desengany i paren per buscar-se'n un atre.
La literatura pornogràfica està causantgrans estralls en la família. Els quioscs són una
exposició de novelujos(sic) impúdics que indueixen a la joventutals pijors vicis, àdhuc els

solitarisi l'homosexualisme,i la jovença arriba estragadai viciada al matrimoni. I hui ja no és
com abans, rònegamentl'home —i encara la dona- solia ésseri servir de compensació: tam-

bé la donas'ha aficionata la literatura pornogràfica que invadeixtallers, col-legis i llars.
bo

En arribar ad Alzira, la perla del Júquer, no puge en nengunadelestartanes que encara
esperen el passatger pera portar-lo a l'interior. Entre a peu prenintelsolet i per veure millor
les variacionsenla ciutati els ciutadans.

OO

cec

I després de passarel pont deferre, entre pelCristo, església gòtica, ab una portada gairebé romànica que ja estava llevada del culte perquè amenaçava ruina. Sembla que anaven
a reparar-la o queja la reparaven.Li han botatfoc. No es veu bési el dany és molt.
En el convent de Senta Llúcia hi roman encara suficient paret per a què es llegeixca un
rètol quelcom mutilat que diu dPueblo, este edificio es tuyo. Respétalo.
I, efectivament,li va pegarfoc. Un altre edifici, convento collegi, també ha estat purificat

pel poble. L'Ajuntament me sembla intacte. Per terra no hi han senyals ennegrits de falla.
Crec que l'arxiu es deu hauresalvat, però no pregunte.

Al pontde SentBernatli han tirat les estàtues dels casilicis: sent Bernati les Germanes.

Ara sí que desapareixerà Alzira a creure la tradició.

Diu que contemplava u una inundació de les que formen èpocai es fea la seguent

reflexió:

—Algun dia diràs: eAcí estava Alzira.
l va respondreel sent desdelcasilici:

—No, mentre Bernatací estiga.
He mirat pelllit del riu i no veig rastre de les estàtues: les hauran convertides en reble
o calç.
L'església de Sent Agostí, que era a la plaça d'aquest nom, cantó al carrer de Gandia,
l'han derrocadai estan fent cases, per ço que hi roman, es veu que seria del segle xvii, tal

volta, i no es veu que tinguerares anterior. Han eixamplatel carrer. Tambéen altres parts
han derrocat cases per eixamplarcarrers.

Al pont d'Eixàtiva (Xàtiva) hi han rests de la barrera de control. Està ple de bocoisestorbant el pas i no nengú guardant.Els xicots juguen ab els rests de la catxaperai els tonells
ab perill de trencar-se una cama.
A la porta del molí de Montagutqueestà juntal pont, hi ha un rètol d'avís: eIncautado

por los obreros de este molino. UGT.

Després de veure el molí, parle ab el delegat, qui és el mateix cap de moles, uninfelís,
Paco Copoví, encara parentde (Francesc) Montagut, qui és Copoví de segon cognom.

Hi ha quetractar la cosa en Comité i ja me respondran sobresi es decideixen o no. Hi
ha pocafeina i els diners s'acaben.
I
Li pregunte a què és degut que estan parats i me diu que els molinsincontrolats els fan

i

la competència. Són, sens dubte, la gran quantitat de molins que hi han pertot arreu de les
riberesAlta i Baixa, els quals moliners no s'hauran deixat arrastrar perla follia d'aquests. Són
moliners, molts d'ells, on no hi ha més personal quel mateix patrono o, quant més, un cap
de moles i un peó, queésllauradora l'ensemps per comptepropri o del mateix moliner.
Quan acabe, me dirigeixc poquet a poquetcap l'estació. Voldria sabre del meu amic
(Vicent) Pelufo, arxiver que fou de l'Ajuntamentfinseltrionf delFPi retor de l'església d'Al-

zira, i no m'atreveixc. Voldria anar a sa casa i sent temor de comprometre', però els passos

me porten cap al carrer de Gandia. Viu al nombre 3, en una escaleta. Està oberta i entre
ràpidament.
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Quant pugeels escalons me bategaelcor. Hi han vàries portesalpis. Al fons està la dei,

Toquei no responen.Passa una estonallargai no sési tornara tocar o preguntara una veina

quetrafega per un altra habitació de les vàries ab la porta oberta.
Mentres dubtei vacil-le, aguaita la veina:
—Busca a don Vissente: —me pregunta.
Jo la mire i ella nota la meua ansietat:

—Hafaltat —me diu emocionada,i jo respire la tragèdia sens poder-li dir res.
lla dona, plorosa, continua:
—Fa un mesva eixir de casa i no l'han vist tornar.

Sobren les paraules. Les preguntes perillen, ni jo pucdirres... i com un autòmata, devajje

l'escaleta i me dirigeix a l'estació contenint unesllàgrimes dedicadesa l'amic romàntic,
Que haja pogutfogir i estiga amagatl

Tot sembla normalperAlzira. Quidiria que sots l'apariència de tranquilitat i vida normal

viu aquesta perla de la Ribera del Júquer una profunda tragèdia sanglant, al bell enmig d'un
jardí de pomes d'or2

el
El tren ve atibacat de donesi xiquets, molt mésd'aquests. Cada dona sembla quen porta
tres o quatre. També vénenferits.
En arribar a la estació de València esperen a pujar unes donesi xiquets. Sembla que van
Cap a Barcelona.

Moltes ambulàncies esperenelsferits.

bes
Per a hui i demà s'espera una gran ofensiva dels militars contra Madrit. La gentté grans
esperances en la reunió quela Societat de Nacions celebrarà el dia deu, a proposta del

ministre d'Estat espanyol, Alvarez del Vayo.

Les ganes de que s'acabe fan a les gents esperar un miracle.
—e—

Vaig a visitar mon cunyatPepe Senent, qui està malalt. Me digué quen elsolar de front

de sa casa cremaren papersi ell va fer que-ls xiquetsli arreplegaren coses, queell pareixia
veure eren pergamins,i aixís fou.

Ne té més de vint i me dóna triar.

Els examine per damunt damunt.N'hi han dels seglesxué, xi i posteriors, i són quasi

tots procedents del convent de Malaenes,$ el qual arxiu va passar a la església de Senta

Catarina i d'aquí, en treslladar la parròquia a Sent Agustí, a l'arxiu d'aquesta església, doncs
aquests pergamins són d'aquí, segurament.

396 El Convent de Santa Maria Magdalena, o ade les Malaenes2,es trobavaa la plaça del Mercat, de València,
entre el carrer del Molí de na Rovellai el carrer de les Carabasses, i va desaparéixer en ser enderrocat per
l'Ajuntamentl'any 1838.

No mells enductots. No puc assegurar que la modesta biblioteca meua no siga portada
als cubells d'algunafàbrica de paper. Me n'emporte unsquantsdels seglesxui xv i li aconselle que regaleelrest al CCV (Centro de Cultura Valenciana) pera l'estudi dela paleografia.

a
A casa mon cunyatestava un parent d'Alfonsa,la seua muller, el qui viu ad Adsúvia, i em
conta els atropellaments dels comités d'aquí i d'Oliva.
Com en la major part dellocs, els comités els han format els malfatans que no mai han
ajupit el llom. Ésser senyors dels pobles, cobrar deu pessetesdiàries, manar, incautar-se de
ço que mésels pareguera, ha estat el súmmum de molta gent, que ha atésel curull de la
seua ambició, creguda que açò no va a acabar-se mai.
Però s'acaba ab la paciència dels pobles. Aquestxicot,àlias el Povil, fill dels Povils —perquè
son parei sa mare eren Povils—, cansat d'amenacesi de veure com a unsi altres del poble
anaventraguent-los dinersi arruinant-los emprantl'argument dela pistola, es va decidir a
soliviantar el poble en contra del Comité i un dia, ab un punyal dins la mànega, decidit a
tot, els desarmareni canviaren el Comité.
Ell sabia que alguns deldit Comité havien fet gestions per a formar ad Adsúvia un grup
de FE abansde vindre açò,i el Povil, també es comprén que estava a punt de comprometres
i els va amenaçar ab denunciar-los.
Ens diu que-s d'Oliva els han fet molt de mal. Quasitot el terme que treballen els ad-

subians es troba enclavat en el dels olivencsi fa poc donà el Comité d'aquests una ordre
per a què-ls pagaren sis pessetes per fanecada per apanyar camins.
Els d'Adsúvia heu varen trobar injust, però per a què no tingueren excusaels d'Oliva,
s'apresuraren a pagar-ho,i apenes pagat, anaren els olivencs, els colliren tota la taronja dels
horts i després començaren a arrancar-losels arbres perplantar alfalç.

Al Povil li'n han arrancatja cinc fanecades.

—Què aguardenles milícies a girar-se contra esta vergonya2 —es preguntainnocent-

ment.

Hi ha que veure com els revolucionaris sembrenla contrarrevoluciól Com és possible
que guanyen la guerra si estan minant-se la reraguarda2
gr

Oguem la ràdio de Milan, que es coneix per un cant de pardaletinsistent, fins obrir la
estació.
No diu apenesres d'Espanya.L'atenció mundial està fixada enl'actitud delrei Eduard VIII

d'Anglaterra, en voler casar-se ab una Mistrers Simpson, divorciada dues vegades. Sembla
una excusa pera espolsar-se la pesadum deltron anglés.
Els comunistes anglesos, com sempre, volentraure suc dela situació creada perl'actitud
delrei viatger i amable.
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Lluisa Frias, la cosina de Rafel Canyiçares, no està ja a la presó. Anaren a portar-li el menjari li digueren quesi l'havien enviatal front. Suposen l'han assassinada. Era presidenta de
l'Acció Catòlica de la Donai diuen queli han pillat unesllistes, i Xari, la meuafilla, cada volta

que esparla d'això sent esglai.7

—e—

Ràdio facciosa diu quel'aviació nacionalista ha bombardejat Guadalajara: que a Madrit

han estat afusellats molts dels detingutsa la legació de Finlàndia: que el legat ha fet una

protesta davant de la Junta de Defensa de Madrit, ques trets que diu que dispararen des
d'endinsde la legació no hoforen sinó pels guardians contraels assaltants,i que també no
és veritat allò de les bombesfetes ab potsi tirades des dela legació.
bb

S'ha acabatl'allumenació per gas. A les deu dela nit s'apagala electricitat i no hiromanen mésqueles peretes elèctriques que sustituixen els farols, possades perles cases
davant d'on són.
Aquestes peretesestan, les menys, pintades de blau: les més,la quasi totalitat, estan
envoltades en papers blaus, alguns tan grossosO foscs que tan se val com sis suprimira la
pereta.
Els carrers hi romanen completamentfoscsi sols trenquen les tenebres els pocs auts

quecirculen.

Desgraciat del que necessite circular O anar per socors o metgel

En l'edad media encara hi havien de quan en quanfarolets d'oli a les fornícules, davant
dels sants epònims delscarrers.

Hem retrocedit a l'edat de la pedra.

Dimarts, a huit de desembre de 1936
—a—

Hui éseldia de la Puríssima, granfestival religiós en altre temps. Hui, que nengú heu

sàpia.

Es recordala data íntimamentpels catòlics —externament nengú heu diria—, a pesar

d'eixes comissions que diuen vénendel'estranger ca desmentir bulosa de que-ls catòlics

hanestat respectats. Rònegament, s'ha castigat els facciosos.

Diuen que quan alguna d'aquestes comissions ha passat per esglésies incendiades, han
dit que desd'elles es fea foc al poble.
397

Es refereix a Luisa María Frías Canizares (València, 1896-1 936). Fundadora del movimentd'Acció Catòlica

a València, va ser afusellada a Paterna el 6 de desembre de 1936. L'11 de març de 2001 fou beatificada per
Joan Pau ll a Roma.

lab quina persona eclesiàstica els hauran encarat2 Com nosiga ab eixe gran farsant de
García Morales...
EsDa
Doménec ensdiu que, ahir, Franco i Millàn Astray, generals, dirigiren una alocucióa les

tropes i que s'ha demanat una comunió generalpera hui.

El general Queipo (de Llano) va dir que havien abatutcinc avions rojos: que es preparen
grans aconteixements, i que els avions rojos havien bombardejat a Granada l'Alhambra i

un hospital de sang.

—C—

Al taller, me diu (Jacint) Pérez que esta matinada han aparegutal femer tres hòmens i

una donaassassinats.

Aquesta —diu la gent- xusma, que anavapels tranviesi les cues donantinjeccionsve-

nenosesi que perçò l'han matada.

Açò delesinjeccions es va posantseriós i les dones honestes van prenint por d'anara

les cues.

/

Açò és induptable que ha estat importació madrilenya, car ací no s'ha dit res fins que
no han vinguttots els indesitjables del centre, i no hi ha que pedre d'esment que aquestes calúmniesinsidiosesi criminals ja circulaven i foren causa d'atemptats a Madrit abans

d'esdevindre la revolució.

de
Vicent Esteve me diu que a Paterna ja no hi ha Comité, sinó Gestora Municipal, i que

aquesta vol demanar-li comptes ad aquell i ab açò hi han discusions, car els del Comité es

neguen. 4El qui vol comptes, vol plets2, diu un refrany valencià.
Seria

Li pregunte ad ÀngelAlbalat quès'ha fet(dell'Arxiu de la Saidia i me respon que nol'han
cremat: ans, en vista de la carestia del paper, l'han venut per a fabricar-ne.
S'han beneficiat en unsdinersi han donat unautilitat per a la propagandablufista i per
a embolicar queviures.
Nos dirà que la gesta no mereix una rajoleta.

ai
Els diaris diuen que Madrit resisteix heroicamenti és inconquerible, que al nord s'ha

sublevatel barc Virgen del Carmen, apresant al seu comandant, tinent de vaixell, conde

del Villar de las Fuentes, al què no han matat, com diuen fan els facciosos, que aquests
envien anònimsal 4salvages marxistasx, maltractant els qui no han donata les suscripcions
398 Es refereix al tinent Francisco Javier Quiroga Posada, comandantdel vaixell Virgen del Carmen, que va
ser capturatpels republicansi afusellat l'11 de gener de 1937.
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CIDO a
quefan,insultant-los i amenaçant-los ab darles un paseito en aut si no afluixen la mosca
(els diners).

Ací heu fem molt millor: els traguem de casa a dos hores,els fem firmar xequesi donar

pera les milícies, tot voluntàriament,i després els peguem el paseito.

L'embaixador de Mèxic, tot i estant bon amic del Govern,envista del'afaità de barbesdel

de Finlàndia, s'ha considerat obligat de publicar unes manifestacions on diu, més o menys,
queell és molt afecte al Govern: que practicanteltradicionaldret d'asil té refugiats,al qui
no ha preguntatlesllurs idees: que té armes, que no pensa usar-les contra el Govern, però
sí defendre's de les gents incontrolades.
Vint-i-tres trimotorsi varis cazas facciosos bombardegen Guadalajara destroçantel Palau
del Duc del'Infantat fent altres maleses:altres avions bombardegenl'Escorial.
Alamània envia a Espanya tècnicsi armes per a provar els nous procedimentsen la

guerra d'Espanya.

Fragua... es veu obligada a eixir a la defensa del Dr. Marahón2 (qui ha tingut que refugiar-se en la CNT),atacat per Claridad, orgue de Largo (Caballero),el qual llançala insídia
queésfeixiste.

És el procediment marxiste: matar els hòmens moralment, qui no dobleguenelbascoll a

la llur fèrula, quan no poden matar-losfísicament. Això, diuenells que hufan elsjesuites.

Van a enviara Françai altres punts de l'estranger xiquets de 7 a 14 anys. Com notls trien,
sí que van a formar bona opinió dels espanyolsl

Els facciosos han tingut el poc respecte de detindrei registrar sis vaixells russos. Com a

Stalin se li'n puge la mosquetaal nas...

El Govern va a establir uns camions per a propaganda en els fronts ab ràdio, cine, imprenta i no sé si un bombo com a símbol.
me

M'acaben dedir que hafallit el meu amic Josep Colvée Reig, advocat, socialiste, director que fou de La Correspondencia de València i un poc valencianiste i giracasaques. Bon
sujecte.

M'han dit que ha mort a consequència d'una rabiola que va prendre per causa d'uns

refugiats madrilenys.

No tenia fills. Eren ell i la dona i tenien la casa posada ab gran gusti Cura, però es veu que
l'obligaren, o de més o menys voluntat, ad admetre unsrefugiats,els qui, ab gran delicadesa,
semblali han convertit la casa en un campo de Agramonte.

Entre forasters, refugiats i de la terra, van a deixar València feta un testar i un femer. I
encara no havem entrar en foci

399 Es tracta de Gregorio Maranón Posadillo (Madrid, 1887-1960). Metgei historiador. Diputat entre 1931
i 1933. Al desembre de 1936es va exiliar a París a causa de les pressions que rebé i desencantat del règim
republicà.
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—h—
IFrancesc) Ruvirai la dona han tornat de Barcelona. Diu que aquí no es potviure d'agi-

tació i temor.El dia que varenarribar, n'hi havien a l'Hospital Clínic 150 assassinats, dien
que eren de dretesi facciosos, però u que estava enterat,li va dir que eren d'Estat Català i

d'Esquerra.
Pareix que entreels catalanistes i la FAI hi ha gran lluita. Han assassinat ad alguns amics
de (Lluís) Companys,el presidentde la Generalitat.
—/—

Vaig a Massarrojos a dinar ab ma muller, vivim com separats, ella al poble i jo a València,

pera paliar-ho tot.

Fa un sol magnífic i dinem al sol. Que gust donenels dies de sol en l'hivern, millordit,
en els dies freds.
Carlos, el de Brígida, la Capellana, ve a dur-mosoli. Enguany escassejarà.
Me diu que el Manyo fou dutcap a Bétera per a matar-lo, però, en passar per un camp
un nét de la Morellona, qui hiera treballant, els va dir en sabrela intenció:
—Ad eixe noll mateu, que, sinó, vos mate a vosatros.

l el tornaren a Massarrojos després d'algunes explicacions.
Diu quel dimenge va haure reunió del poble per a demanar contesal Comité i que
comence la Gestora que s'ha format: però que el Manyo no aparegué a donar comptesi

proposaren destituir-lo.

Va haure gran avaloti, perfi, va imposar-seelseny i algú va dir:
—Ací, en este poblet, ha d'haver pau i tranquilitat, perquè tots som família.

Vénen a Massarrojos la marei unatia-àvia de la núvia de Doménec (Gómez). Aquesta
ha vingutfa pocs dies de Madriti conta horrors dels efectesdel'aviació en les casesi les
persones.

Té unafilla casada ab un militar quiés al front de Madrit.

Confermen que moltes desgràcies ocorren perla curiositat de les donesi els xiquets
que aguaiteni van a contemplar elvoli leslluites dels avions.
Diu, com totsels qui estan influenciats perla literatura periodística i mitinesca, que és
un crim ço que cometenels facciosos en una ciutat oberta com Madrit.

La guerra és sempre un crim i els qui l'engreugen, més criminals, com els qui converteixenles ciutats obertes enfortificades.
Li conte els casos del ducat de Luxemburg i de Bèlgica en la Gran Guerra. El primer era

i es portà com oberti fou respectat, el segon, no.

Quells marxistes volen defendre's2 Bol Però que no s'amaguen dins d'una ciutat oberta
convertint-la en fortificadai fent patir els horrors de la guerra a la població civil, la immensa
majoria de la qual és i deu-considerar-se com a neutral.
Se'n tornem a València junts.
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ml
Doménec (Gómez) ha parlat ab un aviador que ve de Madrit, el quili ha contat que-ls
aviadorsrussos són molt bons com tals, però covards i tenen que anar acompanyats
d'observadors espanyols, sinó, fugen quan veuen aparéixer els facciosos.
Doscapitansd'artilleria que se'n anaren d'ací el dimarts, han estat u mort i l'altre ferit,
segons ha dit per ràdio Queipo (de Llano),el qui ha afegit que el qui morí heu feu abraçat
al canó i quels ha portata Sevilla per sotarrar el mort com a valent. Les bateries han caigut
en poder dels facciosos. Sembla que foren abandonatsper la infanteria i pel comandant
que-ls manava, un tal Taralia, que, per lo que diuen, és tan valent com l'altre Pérez Farràs
qui va fogir d'Espejo.
El capità mort és Ruiz Soldadoi elferit, Taberner.

Eldnrds
Dolorotes els ha contathuia les xiquesi fadrines que a l'hospital han mort unes dones
perles injeccions que-ls donarenen les cues. Eixesinjecionsles paga, diu, una marquesa a
cinc durs per persona,i a deu si són dones embaraçades.
No es pot demanar mésabsurditat, però aquestes coses són precisament les que millor

prenen en la mentinfantil del poble i, especialment, en aquestes persones d'intel-ligència
rudimentària i ineducada, i posen en greu perill la pau pública i la seguretatde les persones
normals.

Dimecres, a nou de desembre de 1936
—a—

La plaça d'Emili Castelar és plena derètols, cartells i pasquins alHusius a la guerra. L'ajuntament, a les balconades, té bandesde llenç pintades ab soflamesi, aiximateix, correus i
altres edificis escrits en castellà i valencià, més bé català.

Ara ha aparegut unaaltra propaganda:la de les víctimes dels bombardejos de Madrit,

Fa pocs dies aparegueren uns pasquinsab cinc criatures mortes, però no indignaven prou.

Els d'ara, a les dueslínies, de quatre víctimes cascuna, demostren mésla sanya i crueltat
dels facciososi estan editats fins les vares, que posant-ne unsalllat dels altres semblen una
mortaldat, quasi una hecatombe, en holocaustdel sanglant feixisme: setze,vint-i-quatre,
trenta dues...
A les valles de l'obra interminable de la Piojerar, sembla una catàstrofe esgarrifant que
competeix ab la d'Herodes.
Una donallauradora està contemplant el panorama unallarga estona i, mig ploricant,
se'n va clamant indignada, entre dents:
—Assessinsi Criminalsi

Els rètols d'aquestscartells, després de dir: ciAsesinoslie, vénen a demanar que,a la
vista d'aquella criminalitat, ningú deixarà de prendreelfusell contra el feixisme. Que és ço
interessant perals polítics que dirigeixen l'orquestra.
Dubte quells francs sàpien pegar-li al hombre tan rebé com aquests.
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his:
Doménecva oureanit a Queipo (de Llano). No va dir res de l'estat de les operacions. En
canvi, entre altres coses, va dir que-ls qui foren agafats a la legació de Finlàndia han estat

assassinatsi que els trets no forentirats pels refugiats, ans pels guardes dela legació.
—(—

Pepe Cunyat mediu quealsllauradors de Poble-Nouels han tornatels diners que-ls

llevaren l'altre dia.

habare

Mon germà Paco mediu queha estatlegalizat el controli que el personal torna a reme-

nejar ço de la rebaixa dels sous i pujada de jornals, per a discutir lo qual hi haurà aquesta

vesprada una assembleaal taller.
Mon germàté cert escrúpolrespecte a la seua doble personalitat de obrer qui forma
part del controli d'apoderatdel patrono. Creu que en l'organisació futura, els apoderats
desapareixeran.
El trac de l'error. Mentres no desaparega el patrono no pot desaparéixerl'apoderat, com
no desapareguerenels encarregats delstallers a pesar de sindicar-se. Quan desaparegael
patrono hi haurà algú qui faça les seues vegades, quan es tracte d'un director detaller o
fabrica, com és el cas de la major part de fàbriquesi tallers del País Valencià. Il precisament
ha d'haure qui puga substituir-lo o, interinament, faça les seues voltes: canviarà el caràcter
econòmic, el nom deles coses, però forçosament han d'haure responsablesi subresponsables que, en fi de comptes, no seran altra cosa que allò que diguem hui apoderats. Aquests
tindran dos o méspatronos, per compte d'un.

Estem, acabe diguent-li a mon germà, en una època detrànsit, independentment de

qui haja de guanyar la contienda ni quina siga l'organisació definitiva, nosaltres, sens oposar
nengunadificultat manifesta, no devem anar mésenllà de l'estrictamentprecís, perquè,
sinó, podem caure en responsabilitats peral futur.
No havem de pedre d'esment que, qualsevulla siga l'esdevenidor, nosaltres som els

directorsi els responsables i ens podran sempre exigir més responsabilitats que al personal

que, en fi de comptes, econòmicament, és menord'edati irresponsable i sempre tindrà
millor excusa que nosaltressots la capa de la seua ignorància.
—Oe—

En la plaça d'IEmilio) Castelar trobe a lEnricl Reig, delegat de la CNT al taller, qui, ab

(August) Carrascosa,altre delegat, ha anatvisitanttallers per donar-se comptedeljornal

mig i comparar-lo ab el de l'ex-meutaller.

N'han visitat dos o tres que vénen a estar com nosaltres, però d'altres, especialment La

Primitiva Valenciana, que no sols estan més baixos,sinó que no arriben a les bases aprovades
en la darrera vaga:i, no obstant, el personal no es mou, car diu Montanyés,el patrono, que
anaren a consultarel casi els digueren que no es podien pujarels jornals mentres duraren
les circumstàncies.
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En eixir, diu que hantrobat a Mollà, el del Comité de Control de la Metalúrgia, i els ha

tornat a dir que no es podien pujar els jornals i que tocar els sous pera rebaixar-los era

questió d'acord,i quesi algú no estava content, quel portaren al Comité.
Sembla que no els ha tornata dir res del'afusellament.
—Entots estos datos ya poden contestar esta vesprà a l'assamblea.

eeics
Visite Montagut,al carrer de:n Llop, 2.Li explique la meuavisita al molí i me crec obligat de dir-li que jo vaig presentar les coses com si foren de pròpria iniciativa i diguent-los

feren quelcom per donar-nosfeina,i el cunyat, qui estava present, va traure una gallofa i
va mirar:

—AÇÒés una de les coses que me va dir mon cunyat —Montagut- que devien fer-se
—digué.
—És que —me diu Montagut— estem combinats. El cap de moles va estar ací el dimengei li hu vaig dir.

—És que en estes circumstàncies no convindria que nengú sabera que vosté es preo-

cupa tan sols del molí. Com sija vosté no haguera de tornarperallí.
La gent no es dóna compte dels moments greus que estem passant, a pesar d'estar-los
sufrint: ni menys sap ni pensa que molts assassinats obedeixen a una mentalitat primària
que creu que, llevant del mig els amos, ja no nengú podrà reclamar.
nt

Visite els amics del'Arxiu Municipal. Estan fent obrespera isolar-lo, posant una porta de

ferre blindada per a assegurar l'Arxiu.

Aguilar, qui és casat ab una germana deFeliu, el de los Sótanos, assassinats ab la família
fa uns dies, me diu que es sospita que-ls han fet desaparéixer, perquè sabien massa.
Conta quel delegatde Justícia, (José) Sànchez Requena,era visita de casa i aquí feen

alguns soparots on corria el xampany,i no tindria res de particular que soltarala llengua.

També teniael Feliu en casa hostatjat d'amagatontes un jesuite que era preceptor del
fill, iab aquesta o altra excusa els han victimat.

Seus
Víctor Bueso diu queels ferits de la Columna Internacionaltenen tracte de favor i que

cobren vint durs setmanals: que continuenvenintferits i que a Lluisa Frias, Domingo Mascarós i Ana Guzmàn, que estaven preses al seminari, els mataren junts.
—bte—

Lluís (Zalbidea) diu que Anglaterra no anirà a la sessió de la Societat de Nacions.
Víctor diu que ha pogut sabre que dos germans Navarrete han estatassassinats. U d'ells,
ferit del coll i del nas, fou trobat encaraviu a la vora d'un camí i portata l'hospital, i es guarda
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gran secret. No sap dir-me quidels germans Navarrete: són tres, dos d'ells coixosi el Manuel,

amic i sotsecretari de la meua Secció d'Antropologiai Prehistòria del CCV420

git
Tonica (María Antonia Senentl ve gelada i esglaiada, perl'orage i pel que li ha contat la
modista Pilar Marco, qui té un cunyat policia, mandra de solemnitat.

Entre les moltes coses, li ha dit que va anar fa uns dies a detindre un jove de 17 anys
acusat defeixiste, fill únic d'un viuda, i sa mare es desféu en llàgrimes en rebre la visita.

Heu apanyaren ab 20 durs, però peganta fogir marei fill.
Han amenaçata la filla de Benet Merino, qui és partera, ab endur-se preses a marei
filleta, si no declara on és amagatel marit, Dídac Sevilla.
Tal volta esperen diners.
Eq

Es murmura quel Govern pensa treslladar-se a Lleida, també que la Columna de Ferre
va agafant els madrilenysútils i enviant-losal front.
Es diu que, en vista de la desaprensió dels qui vénen de Madrit volent ocupar els llocs
que deixen vacants els qui d'ací se'n han d'anaral front, aquests van denunciantelfet a la
citada Columna. l fan molt bé, a veuresi s'acava l'abús.
—l—
Els diaris diuen que-ls facciosos han bombardejatel trimotor de passatgers MadritToulousse,resultant ferit greu de la cuixa Mr. (Henryl Henny, director de la Creu Roja Internacional.
21 tanhers facciosos bombardegen Alcalà d'Henares. L'aviació lleial ne volcà u a Vitòria,

lluitaren 20 avions rebels contra huitlleials i en volcaren tres d'aquells.

L'aviació lleial bombardeja intensamentel santuari de Sta. Maria de la Cabeza, a Andújar.
Hi ha que dir (quel ací hi han refugiats dones, xiquetsi vells, ab la Guàrdia Civil i demés
rebel-lats.
Es deu tindre en compte, no obstant, que:ls governamentals no ataquen més que objectius militars, mentres que-ls facciosos bombardegen sensobjectiu i a dones, xiquetsi
hospitals.
Un escapat d'Oviedo diu que-ls falangistes tiraren bombesa la presó per a matar preso-

ners i després digueren quel'aviació lleial havia bombardejat.

El Berliner Tageblat'"' diu que Franco té 80 mil militars, dels quals n'han mort 18 mil,i
va a reclutar-ne 70 mil més: ademés,té marroquinsi 120 mil falangistes, dels quals n'han
mort 25 mil.
400 Nicolau Primitiu presidia la Secció d'Antropologiai Prehistòria del Centro de Cultura Valenciana des
del 1927. En aquest cas, es refereix a Manuel Navarrete Mayans.

401
El periòdic Berliner Tageblatt ha sigut perals lectors de llengua alemanya, dins i fora del país, un
sinònim d'excellència
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Franco demana alamanys,italians i encara va a portar 20 mil moros.
Els facciosos han perdut en una setmanaal front de Madrit 36 avionsi 20 metralladores: en quant als morts, no estan d'acord els diaris, car uns diuen mil, Fragua..., 3.200,i El
Mercantil..., 1.200.
SegonsLe Populaire, de París, al Govern francés, en assabentar-se de l'anada de (Lluís)
Companys perpresidir un mitin, no li va semblar bé, diguent que una persona tan distingida
no devia anar sense ésser rebuda ab l'honor correspondenti que podia anar-hi el dia set.
i aquest sembla el motiu, aparent quant menys, de tornar-se'n Companysab la cua entre
cames.
Són molt diplomàtics aquests revolucionarisi Viuen sempre enl'oposició i s'obliden que
estan al Govern.
Dijous, a deu de desembre de 1936
—I—

A l'edifici de Barrachina, a la plaça de Castelar —entre(els carrers de la) Sang i Llop- han
posat un gran cartell que ocupa tres estatges, figurant el mapa d'Espanya, on estan assenyalats rònegament Valènciai Teroli diu: eiValencianosiEl frente de guerra se encuentra a
150 Rms. de València. No lo olvides.s
—Encara: —murmura hom al meullat.

——
(Carlos) Gargallo me diu que ha ogutperràdio que a Catalunya s'ha descubert un complot d'Estat Català contra la FAI i que aquesta ha assassinat més detres-centscatalanistes,
Diuen que-s d'Estat Català s'havien intelligenciat ab elements de Françai altres partits
per eliminarels anarquistes.
——

Vicent Esteve diu que aquesta nit passada han haguttres seccions de metralladores

victimàries. Pel camí ha vist una parella de jóvens morts, ella duia un elegant abric de pells,
Dien si serien madrilenys.
El poble de Paterna està fart d'aquests.

idees
(Felip) Borja me diu que-l dimenge hi hagué perallí una taleca, el dilluns, dues,i ahir,

una.

—Des de la meua porta es veia i ma muller me digué: aVege's qui ésl Però jo no me
volguéficar.
—O—

Mon germà Paco me diu que-n l'assemblea d'ahir hi va haure gran discussió i que no
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pogué menys que pujar-seels jornals, contentant-se ab la tercera part de ço que volien,
poc més o menys.
En quantels sous,foren rebaixats el meu de dues mil pessetesa cinc-centes: el de Paco,

de 1.250 a 450, el de Gargallo, de 750 a 350.

La pensió quejo li donava a la meua madrastra, de 150 pessetes mensuals,li ha estat

respectada.

Mad
(Carlos) Gargallo me diu queli varen dir, fa dies, que en un principi es varen amagar
varis capellans en un panteó del cementerii quetots els dies, o molt frequentment, anava
a dipositarflors en uncistell al dit panteó, que obria i adornava,fins que algú va sospitari
denunciarelfeti, detinguda la persona, es va trobar que:n elcistell tapat perles flors duia

menjar.

Foren detingudesi assassinades les persones del panteó i el monger.
Sembla un pocde novella, però els diaris varen publicar un fet semblant, puix que en el

cementeri d'un poble o ciutat també es va observar una persona que diàriament duia flors

i, detinguda, es va descobrir que portava menjar a uns amagats en casetes.

Casos molts rarsi novelescsi tràgics s'hauran donati donaran, i que després ens admiraran, fins el(s) qui vivim aquestes hores de tragèdiai horror.
li

Passe perl'església de Sent Agostíi entre dins per contemplar la catàstrofe. Es va per
damunt de tascabaçospixats i mestallats ab despulles sagradesi artístiques. Acíi allà, guales

terreres, grupetsfentfalletesi calfant-se ab els rests de fusta dels altars i mobles que entre

els enderrocs es troben.Al caliu, gitanosi milicians.

Gent que deambula cercant alguna cosa devalor oblidada. Metalls pertot arreu, papers,

troços de pergamídelsllibres de cor... altars, tabicsi parets assolats o foradades a la recerca

de tresors.

abies
Vaig a Patraix per cobrar unalletra. L'església està cremada. Deuria tindre poc valor
artístic.
Me'n torne sens cobrar.
En arribar prop de casa, note extraordinària animació en la gent, més bé d'expectació.
Sonenles sirenes. Un aut dels bombers passatocant...
A casa, la família està tranquil-la. Els tranvies han parat.Els telèfons no funcionen.
Ma mulleri Toni, que estaven enfora, tornen sens emoció. Diuen que la gent anava
cercantrefugis.
No obstant, el carrer ens sembla normal. Les sirenesja no toquen i dinem assosegada-

ment,

Ni un avió perl'horisont.
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—o—tb——

Primi (Gómez), qui ve de Massarrojos, ens diu que serienles sis del matí (quan) han Ogut
passar avions cap a Terol. Com feia molt defret, no han eixit a veure de qui eren. Suposen
serien del Govern.
Tambéens han dit que ha passat aquest matí una esquadra d'avionscapa Alacant,

Verdad... diu quel'enginyerLa Cierva (Juan de la Cierva Codorniu),inventordel'autogir,
ha mort carbonisat en un accidentd'aviació.
Notícies de Londres diuen quevàries potències demanaran la concessió d'un armistici
al generalFrancoi al president Largo Caballero.

El part oficial senyala calmarelativa a totsels fronts.Elslleials han bombardejat Eivissa.

A Barcelona,les dones han començata sustituir els hòmensen els tranvies.Si s'agafen bé,
prompteels tiraranl

Es queixen de la manca de camionspera transportar productes en quantitat suficient,

Arremeten contra els obrers que continuen vivintla llur vida com sires passara:treballant

huit hores, fent setmana anglesa, demanantjornal...

Fragua... clama contra la pujà de les subsistènciesi senyala el cas de les sardinesa 4

pts. quilo i demana queeslleve el plus que cobrenels buròcrates qui han vingutfogint de
Madrit i als qui acumula la culpa de la pujada.

Perquè té gràcia (amarga, però gràcia) que tots aquests empleats evaquats de Madrit

cobren un plus perestar enfora delllur domicili i vénen perçò, ací, com a una colònia.

La Columna de Hierro ha instal-lat les seuesoficines a l'avenguda de Blasco Ibànyez, 4,

principal.

Ha arribat al port de Barcelona el vaixell Tarragona escoltat pels de guerra Sónchez Barcaiztegui, Gravina i Méndez Núhez. Molt important devia ésserel carregament.
La Noche, de Barcelona, clama contra la morbositat dels qui exageren els crims dels

facciosos excitant el poble a cometre desmans.Ja era hora que s'alçara una veu de protesta
contra aquest fomentcriminal dels odis, res, emperò, s'aconseguirà. El dia que la calúmnia
siga bandejada com a armapolítica, els partits i banderies s'acabaran. En un article, .Madrilenys en València:, ataca als fogitius refugiats útils reforçantles raons de la Columna de
Ferre.

(Robert Anthonyl Edén, ministre del Foreign Office d'Anglaterra, no assistirà a la sessió

de la Societat de les Nacionsi enviarà un seu secretari. Pareix que altres nacionsfaran igual.

Tal és el cas que fan a les actituds mitinenquesdelnostre ministre d'Estat.

ed
Víctor (Bueso) me conta que un valencià —quin nom no m'ha sabut dir— que fa anys se'n
va anar a Amèrica i féu una fortuna, uns mesos abansla va realisar i girar a un germà seu,
venint a establir-se uns pocs mesos abans de la revolució.
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Nofigurava enel cens, tan sols, però l'han empresonati se li han incautat de tot, dei-

xant-lo en la misèria.

Juli Bellot ha estat destinata Villargordo del Cabriel, fentfortificacions. Conta coses curioses d'aquí. El poble,diu, és tot de dretesi en les darreres eleccions, el FP va traure 17 vots.
En vindre açò, tots els demés d'enfora el FP han formatles sindicals CNT i UGT, i com són
ells els qui han de donar i controlarla feina, resulta que tots ne tenen, exceptat el Comité.
Ara resulta d'açò, segonsJuli, quetots els qui estan al servei antifeixiste tenen que témer
més als del poble queals feixistes.

te.
Lluís (Zalbideal diu que ha sabutperles ràdios quela flota nacionalista porta detinguts
set vaixells russos ab armament: que Franco compta ab 22 mil alamanys, 14 mil italiansi
altres estrangers,i que té armes i municionspera destruir Madrit en un dia, però no heu fa
per humanitat, que Anglaterra i França volen recabar delesaltres nacions un armistici per
fer un plebiscit que acabe ab la guerra civil espanyola, però que els militars refusaran.
El rei Eduard VIII ha abdicat la corona en son germà el duc de Jorh.
—m—

En la casa del meu cunyat fogit, Joan Senent, varen hostatjar un matrimoni, empleat
d'Hisenda dels qui han vingut de Madrit, i un dia d'aquests anaren del Comissariat de la

Viviendaa ficar nousrefugiatsi valga la defensa que'ls qui ja hi eren no:n ficaren més.

El llanterner, cunyat d'Ernest Ibànyez, el montadorqui és a Portugal, ha dit que si aquest

hagueraestat a Espanya, l'hagueren mort.

Aiximateix, ha dit que les dones extremistes de Tavernes Blanques han dit que la qui
faça pastes en aquestes festes nadalenques serà arrastrada.
En casa volien fer-ne seguintla tradició, però entre la pori la manca de sucre se hu han

deixat estar.

Divendres, a onze de desembre de 1936
—a—

Segons Doménec (Gómez), la casa dels seus amics, i amics de casa, Bartle, súbdits an-

glesos, ha estat saquejada. Diuen que anaren a demanar-li al cònsol anglésla clau (ells
estan ad Anglaterra) i es comprén que davanles raons poderoses queli presentaren, els

la va donar.

AquestsBartle tenien negoci devinsi casa acíi a Xerés,i se'n anaren porucs.
peape

He passat per SentJoani he entrat.Els primers dies, i àdhuc mesos, va estar clos, després,

a poc a poc, ha romésa l'albir de la morralla.

Quèdir2 Com Sent Bertomeu, SentValer, Sent Agostí... Aquest, si cap, està pitjor. Amenaça
vindre-se'n avall. No devia deixar-se entrar.
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D'aquell magnífic fresc de Palomino no hi romanres, ni dels demésartistes que hi dei-

xarenla llur inspiració.22 La cripta, profanada. Es veu que quasitot el templeestà buit per

baix. Uns xicots, ab gransesforços, volentirar els rests d'un gran candelabre de ferre per
una de les oberturesal soterrani. Molteslloses delpis estan trencades:altars, sepultures...

cercant tresors amagats. Quanta destroçal

Els enderrocs, la pols,els papers,els pergamins esmicolats, les fustes dorades,eltionsi les

coses mal odorants es mestallen pertot arreu i tens que anar a bots. L'ànima es contrista.

Ací me vaig mullerar ab Tonica: ací batejaren Empar i Carlets, els dos meus darrersfills,
ací estàvem empatronats: ací veníem a missa correntmenti contemplavales pintures, el

púlpit de Ponzanelli,2 els fills de Jacob, hui mutillats i muts censors de tanta barbàrie.

eLa parròquia dels pilloso, es deia. El cardenal Benlloch" es vantava d'ésser nat a la
aparròquia delspillosx i elspillos l'han profanada i feta malbé.8
La història d'aquest vandalisme ens aclapararà als valencians per a sempre. Com ens

justificarem davantdela història2 Les divisions dels valencians no pogueren evitar-ho, valencians contribuiren a fer-ho, els valencians no han sabutni volgut aminorar-ho...
—(—

Pepeta, la de Bètera, dida de Primi, ha estat en casa, venia de l'Eliana, on tingué que
anar-se'n, fogida de Bètera per por que la detingueren.

Resulta que les mongesque hi romanien del'asil de la població, fogint i com pogueren,

varen hostatjar-se a València, pel Mercat, prop de la plaça del Molí de la Rovella: sorPilar
(andaluza qui volia en gran manera a Primi, com lesaltres monges,i el passejaven i cuidaven
quan el criava Pepeta i després, quan menut), sor Josefa, ja molt entrada en anysi quasi

cega de vellesai altres,finssis.

Primer, els portava el menjar Pepeta, silenciosament, després, una mandadera, Dolores.

Aquesta devia cridarl'atenció a Bétera.És el cert que la seguireni ella, sens sospitarres, els
portà a l'amagatall.

Pareix ésser queforenels de Burjaçot els qui anareni les detinguereni ja no s'ha sabut

res mésd'elles.

Els del Comité de Bétera anaren a registrar una casa on havien estat abans les monges

cercantels tresors imaginats i, com res trobaren, s'endugueren marit i muller i una altra

persona.

402 Esrefereix al pintor Antonio Palomino de Castro y Velasco (Bujalance, Còrdova, 1653-Madrid), autor
dels frescosdel'església de Sant Joan del Mercat, de València, així com d'altres obres a la mateixa ciutat,

com la cúpula de la basílica de València. Sant Joan va sofrir diversos incendis durantla Guerra Civil, encara
visibles en l'actualitat.
403

—El púlpit del presbiteri, parcialment destruit, és obra del'escultor Jacomo Antonio Ponzanelli (Gènova,

1654-1735).

404 Joan Baptista Benlloch i Vivó (València, 1864-Madrid, 1926). Bisbe i cardenal. Va ser bisbe d'Urgell,
copríncep d'Andorra i arquebisbe de Burgos.
405 —Popularment, Sant Joan del Mercatera coneguda com dla parròquia delspillos, per la gran quantitat
de lladregots que sempre hi havia pels voltants de l'esglésiai, sobretot, de la Llotja de la Seda i de la plaça
del Mercat.
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La dona, desesperada, oposava ressitència:

—Mateu-meacíl No vull anar
—Notinguesporl No:t mataremi És noméspera declarar, i vos tornarem.

l els tornaren.
Pepeta posàterra pel mig mentrestanti, ara, el maritli ha escrit diguent que sembla
passatel perill.
Però les mongesi la mandadera no han aparegut.
ade
Passe la vesprà enel taller. Celebren junta de Comité de Control. Aguaite. Volen que
entre, però jo no accepte.
Els torns treballen a dos torns, des de les cinc del matí a les deu delanit. Els ajustadors
i deméstreballen les huit hores rònegues. Quasiexclusivament per a municions de guerra,
els torns, bombes:els demés,perolsi calders.
—e—
Verdad... propugna una colecta per a quèmilicià celebre la eCena de Victoriar per a 24
del mes.És a dir, transformar la Nit Bona.
Demanenla supressió dela loteria per ésser un vici de la burgesia que deu desaparéixer.
Diuen que la gent no volja evaquar Madrit i que, moltes voltes, la policia té que evaquar-

los a la força. Ja Seria hora que poguérem respirar.

Un comunistesignificat de la ColumnaInternacional ha estat mort en un atacdels facci-

Osos, Bianco Gino, i van a sotarrar-lo a València.L'altre dia portaren a Moscou Hans Baemler,

encara hi han classes. Nengú dels dosésrus.

Fragua... insisteix en l'encarimentde les subsistències.L'aviació facciosa tira unesoctavilles
sobre Madrit demanant queesreten.
El part oficial diu que'ls facciosos ataquen per Madrit i són refusats, i que'lslleials avancen
pel nord.

pl:
Víctor (Bueso) diu que s'ha donatordre de construir refugis contra els bombardejos per
a cabuda de 450 a 500 persones. S'aprofitaran els solars de manera que serveixquen pera
cimentacions dels nous edificis o en plans per a evaquatoris.

Seran subterranis, exceptat al Grau, on seran aeris per no poderafonar.
Tindran una planxa de formigó d'uns 30 centímetres per a què exploten les bombes, a

continuació, un metre deterra,i, finalment, una altra planxa de formigó de metre i mig.
RR

A ma muller li han dit que pels montsde Portaceli hi ha molta gentfogida. L'altre dia
anaren unsa fer llenya i els va eixir un home d'aspecte selvàtic ab barbesi cabell llarg
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demanant-los menjar. Li donaren part de ço que portaven per ad ell i va desaparéixer. Els

va dir que per aquells indrets n'hi havien molts roders.
Dissabte, a dotze de desembre de 1936

l
——

Tots els dies hi ha quelcom a lamentar i motius de disgustentre porteresi fadrines. La

nostra portera és una bona persona i prudent, sensfills, però les nebodes queva recollir li
han eixit de palha (Palha és un ramader portuguésque té fama de criar toros braus), especialmentla tal Marina,i ahir va vindre, segons ma muller, la fadrina de casa abel relaix que
la tal neboda havia dit als milicians que la festegen:
—Como a mi hermano —està en la Columna de Hierro, segons pareix— le pase algo,

de todoslos de esta escalera que huelan a cera no va a quedar ninguno.
sà

En el Calvari continuenfent fogueres i es veu com, des deles finestres, tiren com a
portes, tantesi altres fustes.
I tot és dir que hi ha manca de combustible. Ja van aixís varis dies.
—(—

Hui han posata la porta del despaig unrètol:
eControlado e intervenido
porel personal de la casa UGT-CNT.2

Tambés'ha posaten ús un sagell:
dINDUSTRIAS MECANO
AGRÍCOLAS DOMINGÓMEZ,
HIJO DE DOMINGO GÓMEZ,
CONTROLADAE INTERVENIDA
UGT-CNT
VALENCIA

HS
La gent que esperalallibertati la tranquilitat dels facciosos està desanimada perla paralisació de l'eixèrcit rebela tots els fronts,i especialmental de Madrit, i la manca de notícies.

(Ràdio) Queipo no va radiaranit notícies i digueren que estrobavaal front de Madrit.
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sig

Me conten queel dijous, en sonar les sirenes, hi havien moltes cues nodrides per a

comprar carbó i que-ls guardes tingueren que fer grans esforços per dissoldre-les, sens
aconseguir-ho.

Aixís s'explica ço que diuen de les desgràcies en les cues de Madrit pel bombardeig.

Al mercat de Ruçafa, diuen que una donali va pegar una punyà a una xica qui ha mort

de resultes.

——

(Rafaell Planells me diu que aquesta nit passada han hagut molts assassinats per la

Devesa:

—sSeran delladres: —me pregunta—. Què va a passarsi seguix aixina2
Ell reconeix que açò no pot seguir aixís. AÇÒ és una anarquia. Cadascú vol una cosa i
allò que mésli plau en benefici propri. Les discusions d'aquests dies en eltaller l'han desencantat molt.
—Noreconeixen ni lo que han fet bé abans. Que vosté, sense necessitat nenguna, va

pujarels jornals, va concedir les 44 hores de jornal i atres coses. No miren més que l'afan

d'unesaguiletes més,i no.ls vaja en raonsl U acaba per anar-se'n i deixar-los estar.
Eixe és el mal: que els bonsi els raonables acaben per abandonar el camp als gosats,
desequilibrats, ignorants, malintencionatsi males persones.
I no es poden entendrei acabaran per pegar-se unsals altres i portar la economia a
l'abisme.

A propòsit de totes aquestes coses, Matilde, la delegà administrativa, me deia:
—No nos entendemosni nos entenderemos.

Com es van a entendrela ignorància gosada ab la llestea cortés, la ineducació ab la

correcció, la bonafe abl'astúcia i la malíxia2

ge

Vaig als jutjats per arreglar els papers per al casament de mafilla Toni. A la porta del
Tribunal Popularde Justícia trobe la meua nebodeta,filla major d'Agostí (Pérez de Lucial,
l'apotecari de Moncà.
Està esperant sa mare. La xiqueta, qui té ara uns onze anys —tan alegre abans-, està

tristeta. El qui els donava els passes per a veure son pare no està.

sr
Els jutjats municipals estana la part delParterre, bruts com més no:s pot, especialment
els corredorsfoscs per on s'apinya la gent, esperant quela citen a declarar per algun delicte,
plet, matrimonio divors.
A comptarpels rams de flors que porten a la mài rametesde taronginaal capi alpit,

deuen haure cinc o sis núvies ab els llurs acompanyants. No-s cap de peusi els passants
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naden en aquest mar humanal on no pot hom bracejar ni posar les manspertot arreu on
li plaga per a obrir-se camí.
Són necessaris els mateixos papers que abansi les mateixesdilacions.
—P-a què haservit la revolució: —es pregunta u:i és que cascú pensa sols en la seua
conveniència de moment.
Certificat de naixement, de residència, consentimentpaternal, fe de solteria, cèdula...
després, un edicte que ha d'ésser exposat donant quinzediesi ja es pot hom casar.
Els nuvis, que volien profitar el dimengevint...
Vaig a l'Ajuntamentpelcertificat de veinat i ens donen unafulla per a què l'òmpliga
algú dels nuvis, pels dos.
—Sila traen hoy, ya estarà el miércoles —diu el burócrata.
Ja no es podran casar fins giner.
——

La fadrina Carme diu que al mercat de Ruçafa ha hagut gran avalot perquè unes madrilenyesvolien imposar-se en una cua pera ésserpreferides, i diu que han estat detingudes.
Lluís i Toni es desesperen davantdeles dilacions, però Lluís diu que anirà a arreglar-ho
i que perla seua calitat d'enginyer de la CAMPSA,per la gravetatdel càrrec i pertànyeral
sindicat, aconseguirà més brevetatde tràmits.
—Si nos casàramosen el sindicato, no necesitàbamos de tantas dilaciones. El sindicato

manda despuésunacta i el juzgado la legaliza i ya està, pero yo no quiero esto.

Tambéels milicians tenen despensa de tempsi apart aquells (la majoria, segurament)
quino necessiten dispensa,ni jutjats ni sindicats. S'heu arreglentotells rònecs.
a"ES
Doménecens conta l'odissea del matrimoni Gadea-Santonja, el qual viu junt ab la sogra,
ara. Lluís Santonja, persona conegudíssima, d'elevada posició social i de gran fortuna, ha
desapareguti no saben on és, ni si es viu O mort.
Vivien al nombre 52 delcarrer de Ciril Amorós, en el mateix edifici que IgnasiVillalonga,
d'on foren expulsats desprésd'incautar-se de toti deixar-los lo posat.
Diu que-ls senyalaren una pensió de 500 pessetes mensuals i jo, més bé, crec que-ls
hauran deixat alguna quantitat en compte corrent d'on anirant traguentles cinc-centes
pessetes al mes que es permeten traure.
En la casa posaren uns refugiats madrilenys i per denúncies d'aquestsels apresaren

vàries vegades, i cada volta que lograreneixir, canviaven d'amagatall. Tenen una o dues
criatures.

La darrera volta estaven presos en un quarter de la CNT i ogueren que u protestavai
dia que era unainjustícia ço que es feen ab els Gadea-Santonja, ja que no tenien resni se'ls
havia provat nenguna cosa en contra, i un altre retrucava:
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—jEs que pueden reclamari
Eixe és el secret de molts crims que-ns semblen incomprensivols d'assassinats de famílies
sanceres, enclòsels xiquests.
Ara estan refugitats a casa de la núvia de Doménec.Tindre un fogitiu és perillósi, per
ço, una gran obra de caritat.
jEls qui han assassinat persoplujar un fogitiu o un sospitós... d'aquesta mena..l

——

Els diaris publiquen recensions de les sessions de la Societat de les Nacionsi el dis-

curs mitinenc delnostre ministre Alvarez del Vayo.U es riuria de la criminal inconsciència
d'aquests hòmens,si no fóra tràgicai fera. Plorar sang, quines gargalladesinteriors tindran
els diplomàtics de les nacions que envien hòmens prudents.
Anglaterrai França han presentat una proposició a les nacions per a mediar en la guerra
civil espanyola i veure d'arribar a un plebiscit. Un prebiscit2 Però és possible que aquestes
potències creguen queés possible un armistici2
Fragua... publica un article ad aquest propòsit quetitola 44Pasteleo en puerta2,
Ni Alemània ni Itàlia han assistit, i Anglaterra i França (hi estan representats) per diplomàtics de segonafila.

El part oficial no diures,res res, com quidiu.Els feixistes diu quetallen el cabell al ras a

les dones esquerranesi els pinten o senyalenal front dUHP2 (Unió de GermansProletaris).
Eduard VIII va donaranit per ràdio una despedida sentida als seus súbdits, perella es pot
deduir que s'aveinen dies molt greus per a Anglaterra.Els catalans han acordatprohibir la

exportació ad Alamanya, Itàlia i Portugal. Han renunciat a la mano de donya Leonor,
—m—

En eixir de passeig, serien ja les set, a la plaça d'IEmilio) Castelar me veig pancartesi
músiques i gran gentada. Són comissions que vénena rebre els qui han anat a Rússia a
retre-li un homenatge perl'aniversari de la revolució.

Entre totes les comisions, n'hi ha una que-nscridal'atenció: la dels pioneros, porta tam-

bors, cornetesi unes quantesxiquetes d'infermeres,fins una porta ulleres. Deu ésser la

dotora.

—h —

Ràdio Itàlia diu que a Barcelonalluiten la FAI contra Estat Català, i que van assassinats
tres-cents separatistes.
—OQO—

A Massarrojos, diu que no donen ja més que mitja quarta de carn i hi ha cua per a

atényer-la. Això és per família, i apunten el nom del qui va a comprar per a què no repe-

teixca.

see

Primi (Gómez) diu que la nit primera deles sirenes, els xiquets, com a folls, anaven
amagant-se perbaix delsllits i pels racons espantats,i diu que la culpa és dels mestres, qui,

d'una manera inconscient, els diuen als xiquets que-ls avions facciosos no van cercant més

que les donesi els xiquets per a assassinar-los.
També me diu de la família Casasús, als qui detingueren i han desaparegut sens sabre
Qui són els quiels detingueren ni què s'han fet. U d'ells féu una fortuna en Amèricai li la
Va girar al germà fa unssis o huit mesos,i ara, desprésd'incautar-se detoti expoliar-los, els
han fet desaparéixer: dos germans, un oncle (Carles Casasús, malalt de nefritis), la mulleri
Unafilla, Adela Casasús, condeixebla i amiga de les meuesfilles.
Els parents, ja llunyans, que hi romanen,fan gestions sens poder donar ab ells.

Dimenge,a tretze de desembre de 1936
— d—

/

Tonica (María Antonia Senent) me conta quela criada de Poyatos, el metge, qui viu
damunt de casa nostra, ha dit en casa la modista que Sabia on guardaven les armes, que
eren feixistes i que no volia denunciar-los.

Anava Marina, la neboda de la portera Andrea, abella,i li enlletgí la conducta estúpida
i perillosa.
l aixís estem tots, a mercé d'aquesta genttoscai maliciosa.
SE
Ma nebodaTeresa (Bellotl ens telefona que la seua sogra, mare de Rafel Canyiçares, ha
mort aquesta matinadaal xalet de Massarrojos.
Una monja curava de la malalta, qui, perçò, s'ha escapatfins ara i és un compromís.
L'altre dia s'oferiren a donar-li la comunió,però Tere no va voler compromisosper a Rafel,
segonsdiu.
——

Ma muller mediu ab gran secretque a casa dels sogresde Juli Bellotli trobaren una carta
a la criada que dia etodoseran fascistaso,i llavors ell es va decidir anar a ferjustificacions
demananten el sindicatllicència d'ús d'armesi un cartell per a la porta de casa on dia que
estava movilisat.
D'eixa manera, creu ell que podrà parar qualsevolcolp.
Ells no sónfeixistes, ni per on els vinga, però tot aquest desbordament criminalment

anàrquic està produint uns sentiments de protesta íntima contrarrevolucionària que fa molt
mésfeixistes que puga fer FE ab les seues propagandes.

Libsia
En anar a Massarrojosper a donar-li el condola Rafel(Canizares) per la mort de sa mare,
trobe el cunyat seu Borja, a qui li pregunte si la caixa de Ramiro Pedrer que va obrir la
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ha

Columna deFerre era del Banc Central o del South American Bant, perquè hellegit que.j

jutjat va a obrir-ne una aquí, i me diu que a abdós bancstenia sengles caixesi que a la del

Central, després de tant de treball, la Columna de Ferre no va trobar més que estoigs buits,
i aquí no hi han més que papers.
—Oe—

Ma mulleri Toni han visitat Paco, mon germà, i Emilia (Borgonón), sa muller, per participar-li la boda.
Tenen dos xiquets refugiats de Madrit i un nebot amagat, perseguit. Li diuen que no'/
tinga, que és un compromís, i com ells són tan esquerrans, més bé desentenimentats, s'ha
fet la reflexió:
—Si vienen losotros, esto me salvarà.

dres
Fragua... en comentarla proposta d'armistici, s'oposa, entre altres raons, diguent: eigualar
los fascistas con sus víctimas... jeso, nuncalx Ells volgueren queles nacions democràtiques
els ajudaren a acabar cconel fascismo asesino,

Tambées queixa de que no siguen atesesles milícies CNT com les delPC i socialistes:
per ad aquestes tot quantfaçafalta: aquestes no aconsegueixen ço que:ls manca.
La delegació sanitària del CEP (Comité Executiu Popularl publica una ordre on diu que
s'ha provat que nengú dels casos denunciats com a accidents produits per les suposades

injeccionsés veritat, i com la populació de tal rumor produeix desordre, serà considerada
facciosa tota persona quel propague.
Ja era horal La gentestava esglaiada i començava de propalar-se altra insídia: la dels
caramels envenenats.

En el front de Madrit s'espera un atac a fonsdels facciosos, però serà refusat pels lleials.

Al País Vasc,l'aviació lleial bombardeja l'aeròdrom deVitòria.

Prop de Màlaga, un submarí estrangertorpedeja i afonaellleial C-3 ab 47 hòmens de

tripulació. Es salva el capità, qui és de la Marina Mercant, i dos hòmens més que estaven

d'observació.
La CNT diu i lamenta que a Catalunyahi haja unalluita sanglantentre els elements de
la UGT que acabdillen el POUM i PSUC per predominar en la UGT. La CNT censura aquestes

lluites de divisió mentre hi ha quelcom superior queésl'aixafament delfeixisme.

Aquesta actitud de la CNT ens ve a posar en clar que no ésla FAI i EC (Esquerra Catalana)
els quelluiten, provablement.
La
Carme Martínez, la núvia de Doménec,ens diu que cerquen a Martínez Sabater, el metge,

i que a son oncle Manuelli han fet ja el segon registre:

—iAl porche,al porcheljAllí hemos de registrari —diu que dien.
l'aquí trobaren santsi altres cosesreligioses.
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En casa causa açò espant. També en el portxe han ficat tot quanthi havia religiós.

EL
Ràdio Itàlia diu que una de les coses que més sensació va causar a la Societat de les Nacionsfou la demandadelrepresentant deXile al d'Espanya, Alvarez del Vayo, sobre protecció
als milers de refugiats en l'embaixada xilena de Madrit. Ad aquesta petició es va adherir el

representantde Bolívia, i el nostre ministre d'Estat digué que examinaria cada cas.
Els diaris d'ací s'havien fet eco d'açò.

Dilluns, a catorze de desembre de 1936
—a—

Tonica, ma muller, diu que s'ha presentat una nova dificultat per al casament canònic de
la xica. La casa on anava a hostatjar-se el capellà, suposatjesuite, ha estat registrada a causa
d'alguna denúncia i han escrit precipitadamental dit capellà que no es presentésperara.
Antoni Hidalgo diu que parlarà ab un altre molt vellet i malalt, persi vol casar-los.26
Ahir, en anar a visitar Paco i Emília, me diu ma muller que aquesta va preguntar molt
estranyada:
—iOyel, :cómo no le ha pasado nada a Luis (Zalbideal, tan de derecha que es2
Mon germà va enfadar-se perla inconveniència de la pregunta:
—Mujer —vadir-li ma muller—, él es vasco i en Bilbao, su tierra, no ha pasado nada a
las personasreligiosas.Allí sigue todo como antes.
La raó no és molt convincentperals esquerrans mediterranis, ací és un crim ço queallà
és un dret.
Tambéva dir-li Emília que la nostra cunyada Teresa (Andrés Zamora) va estar a València
ahir vestida d'home per una missió que portava.
es
Pepico Ibànyez me diu que ço que passa a Catalunya és una lluita del POUM contraEstat
Català i altra de Rússia contra el POUM.
U qui era al despaig li dia a Pepico que l'armament de la ColumnaInternacional no és

rus, sinó francés, sufragat pels sindicats.

—(—

Ve Lluís (Zalbideal, qui va per a gendre,i se'n anem a fer gestions alafi d'arranjar els
papersi l'encamine al patró municipal mentre jo faig altres quefersi vaig al banc pertraure
els diners que:ns pertoquen aquest mes.
406 Seguramentestracta d'una confusió de Nicolau Primitiu i es refereix a Joaquim Hidalgo. Tant aquest
com Antonio eren germans de la mare de Carme Martínez, però qui es va casar durant la Guerra Civil fou
Joaquim.
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aib
Com perun descuit de la patrona on s'hostatjava Lluís no està empatronat, hi ha que
omplir una fulla, entregar-la a l'Ajuntamenti altercer dia arreplegar-la del retén municipal,

omplir desprésla solicitud de certificat de veinatgei esperar quel'Ajuntament heu aprove,
i per més que ha desplegatla seua natura Capaç de convéncero véncerun toçuti abatre
les muralles de Gericó, no ha pogut atényer data més propera quel dissabte propvinent,

a darrera hora del matí.

l anem als jutjats i mentreell gestiona els seus papersi el temps més breuperal casament, jo vaig a donarel consentiment.
I me trobe ab Angelí Gimeno, secretari del Jutjat Municipal número 1 (2), qui me conta
haure passat una amarga odissea.

Un dia l'avisaren que estavenregistrant en Sa Casa i que'l cercavenpera endur-se'. L'acu-

saven de tindre amagatLluís Martí, àlias Figuero, cunyat de Josep) Mommeneu,i ell se'n

anà a l'Audiència a presentar-se al delegat de Justícia i li aconsellaren que mentres'aclarira

l'assumpte,es presentara a IR, on tenia amics, i aquí el volguereni el portaren al seu quarter

ab la consigna absoluta de no entregar-lo a nengú.
Però continuaren cercant-lo i es fea difícil la custòdiai, per fi, per consell de (José) Sànchez

Requena, es presentaren al comissari de Justícia de la CNT-FAI, un tal Pérez Feliu, qui no té
res de comú niés parent tan sols del doctor del mateix nom.

l el Gimeno donà al Pérez explicacions que serien suficients quan li va dir que podia
anar-se'n tranquil cap a casa.
—iPero puedo irme tranquilo de que no voy a ser objeto de ninguna venganza personal2 —va preguntar.
—De una persona se ha de guardar U., y esa soy yo. Y desde ahora somos amigos.
—Y ya no me han molestado més —me diu Gimeno.
Ell havia amagatel Lluís Martí en casa una xicona queell coneixia i on era impossible,
segons ell, que-l trobaren. Degué ésser una moscà. Poc després el mataren: havia estat

condeixeble del Gimeno i jutge municipal abell.
De l'amic Carchano Carretero, jutge de Primera Instància, no sap res. Deu estar fogiti
amagat7
Registraren sa casa no saben qui. L'únic que s'ha pogut sabre és quel qui semblava

dirigir els deia al altres:

—jBusqueules hipoteques, les hipotequesl

Perçò suposen qui puga ésser i no romandrà impune.
—e—

A Lluís (Zalbideal li han dit que si aconsegueix un certificat del seu sindicat com a que
no potdisposar de tempspels serveis que té que donar a la CAMPSA,el casaran tres dies
després que presente tots els documents.
407 Es tracta de Francisco de P. Carchano Carretero, que va ser nomenat magistrat de l'Audiència de
Castelló el 3 d'octubre de 1938.
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En arribar a casa acordem, perlo tant, assenyalar la boda peral dia 24, vesprada de
Nadal.

a,
Ma sogra, curiosa com toteslesvelles, no ha pogut menysd'anaral cementeri a veure

com soterraven la mare de Rafel, però més que res per veure quants desgraciats havien
estat assassinats.

Huit n'hi havien al dipòsit.
—Utenia el cap com una magrana(detants trets queli havien atés). Hi havia un jove
molt guapo enrollat en un llançol en un rincó: hi havien unsqueli alçaven el cap a u li
posaven una canyeta perbaix.

—Anirien a fotografiar-lo.
—U s'ha acostat i m'ha dit: 45e li oferia algo2o Res, res.x I me'n he anat.
Està prohibida l'entrada, però ella es va ficar.

—Mire quehui no hi ha respecte peralsvells. La cortesia, el respecte, les bones formes,
l'atenció al sexei la vellesa, són facciosos.
gn

Després de dinar me'n vaig a Massarrojos ab Tonica, ma muller.
En el tren ens trobem el Surdo, fill del tranviero, qui ha estat posat en llibertat fa pocs

dies.

El varen detindre perquè en un registre queli feren al despaig de Lluís Martí trobaren
una targeta d'ell.
El Surdo va recordar que, com elsfea feina pera la fabrica de confits que té Mommeneu,

el cunyat,al carrer de Molvedre, d'on pareix queera el Martí soci capitaliste, produia factures

que anaven a cobrari a voltes demanava diners a compte detreballs, cosa correnten els
industrials modests.
Un dia, va anar perdinersi el Lluís no hi era,i llavorsli va escriure en una targeta poc
més o menys: 457. D. Luis, como tengo necesidad de hablar con V., vendré mafianaa la unao,
targeta que va entregar a una de les dependentes. Açò,junt als antecedentscarlistes del
Surdo, com els de quasitots els de Massarrojos, eren les proves acusatòries quel tenien
pres a les torres de Quart, en poderdelssindicalistes.
Un electriciste estava fentla instal-lació de les torres i com ell té gran habilitat, li ajuda-

va, i quedaren tan contents que, com mancaveninstal-ladors ad altres parts,els deixaren
finalmentadell rònec.

Un bondia va anara les torres ab alguna missió un factòtum sindicaliste qui va resultar

fou aprenentseu en altre temps,i reconeixent-lo, li preguntà:
—Txel Quèfas ací2
—Mira, ací me tenen pres.
—PFes com qui no-m coneixesl
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Després,el va cridar a banda pera quèli donaradetalls.
—Tin pacència, que yo m'interessaré pertu.

Ell creu que-ls del poble —el Comité, Comité, diuen les dones- no s'ha interessat per ell.—
i, enclòs, li ha fet mal.
El cridaren a declarari un dia li digueren queja estavalliure i podia anar-se'n, però que
havia d'acabarla instal-lació de les torres.
—Yo els vaig dir que no tenia confiança en els del poble i entoncess'oferiren a acompanyar-me,i tots volien vindre.

Com notéfeinaretribuidani jornal, està passant-les negres. Noli donenres dela instal-

lació deles torres, tampoc d'altra queli'n ha fet al Renau Azzatti, per la fama de fer-ho pé:

però de la fama no es menja. Algunavolta li donen undur, altres voltes, sucre...

Com els convenia que acabaren promptela delestorres,li digueren que anara quiels
ajudara i va anar a Casa d'un electriciste a demanar-liinstal-ladors.

i
d

—Sivosté:n coneix algú, envie-me'll —varetrucar-li.
—Si:-M vol a mi2

Ol Enseguida que vosté vullga,té ací faena.

I

—Quan acabe enlestorres, ya tinc faenai jornal.

I

Segonsell, les torresles tenen elssindicalistes, la Model, els socialistes, i Sent Miquels
dels Reis, el Partit Comuniste.
Com està en contacte continu ab els punyeters, coneix moltes coses. Diu que ha millorat
la situació de l'ordre públic als pobles.
—S'han carregat alguns comités.

Ens conta el cas d'un poble on anaren nou detinguts que havialliurat el Tribunal Po-

pular (la Txeca) i aquella nit mateixa el Comité en féu mataru: sabutel qualassassinat pel
Tribunal, i no podent consentre que-ls comités contradiguenla justícia, apresaren el Comité

i els mataren.

El Comité d'un altre poble apresà parei fill exigint-los diners, i com no lis donaren,els

assassinaren i anaren d'ací i els mataren.

Nosé fins quin puntserà vera aquesta matança de comités, a judicar peraltres casos

on s'han contentat en apresurar-losi després..., donar-lossolta. Alberic i Burjaçot ne són
eixemples.

Vicent Ibànyez, àlias el Surdo, no pertanyia a nengunasindical en esdevindre el seu
empresonament, però els nous amics queltragueren de la presóli arreglarenl'ingrésen la
UGTi hui té el carnet,i perçò pottreballar.., cobrant.
No espottreballar huisi no:s pertany ad alguna deles dues sindicals, CNT o UGT,les

quals, per ad assumptesrevolucionaris van unides(a la força) sots el nom d'UHP (Unió de
GermansProletaris). El qui no pertanyga ad alguna d'aquestessindicals no té dreta la vida,
com noli hagen romàs algunes rendes o demanealmoina.L'ofici d'incontrolado queda per
als controlados.
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Es creurà de bona quela solució és ingressar en la UGT o CNT: però açò no éstan fàcil
Com algú creguera, especialment en la primera, on calen certes condicions que no tots
poden ompliri, enclòs, padrins.
És mésfàcill'ingrés en la CNT: perçò, aquesta s'ha nodritfins farcir-se de personal que

no fàcilment haguera ingressat en la UGT o ha estat rebutjat, però açò té les seuesfallides:
personal ha hagut que, esperantel carnet, s'ha trobat que han anatperell sots la excusa

Que mancava una firmai se l'han deixat pel camí.
La CNT esmerça bromes desagradablesi hi ha que anar ab molta cura en enganyar-la
ni traicionar-la.

Per a l'ingrés en qualsevulla de les duessindicals calen dues firmes de sindicats qui
avalen.
—h—
A Massarrojos,la questió de la carn va posant-selletja: hui han donat 250 grams de carn,
apuntant el nom de les compradores.
Les donesdisputen:
—És lo mateix que siguen dos que siguen deu2 Això és un abús.

Es forma una cuai s'esperen hores. La fadrina dela tia Carolina (IbàRez Alonso) diu que
ha estat des de les duesfins les deu dela nit.
No hi ha sal a Massarrojos.
—I—

SegonsTere (Bellotl, la meua neboda, havem sabut que'l cunyatde Rafel porta damunt

el mateix tratge exterior que quan entrà, que a la Modelon ell és n'hi han quatre a cada
cella: es giten en màrfeguesi a cascuna hijauen dos.

Molts presos han romàs ab la roba que porten damuntsens família que's preocuped'ells
per haure romàssensella o per ignorar quehisiguen:altres, expoliats completament.

Es comprén perquè a molts no-ls donenlallibertat, alafi que no reclamen, encara que

ço més expedit és eliminar-los del món dels vius.

El Manyo diu que-s de Moncà —Comité— nos deixen arreplegarlescollites i el cacau està
podrint-se als camps.Els Comité s'incauta i no dóna comptesderes.
En canvi, el Comité de Massarrojos pren les collites, les ven i, descomptant un tant

per cent perles despeses, dónaal llauradorelrest,car, si no heu fera així, el llaurador no

plantaria.
A Moncàhi han moltes protestesi descontents.

Tambées diu que a Béterai altres pobles estan arrancantalbres, especialment garroferes

i oliveres, per a fer carbó i vendre hu com llenya.
Una malvestatl
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als
Doménec(Gómez) ve diguent que demàs'incorpora definitivamental quarter per a
instruir milícies.
i

Ha ogutdir quellsfacciososhantallat el camí de València per Tarancóni que perla banda
de Terol ja hi són a Rubiols de Mora.
seis

se.

Ens han dit que pels pobles van músiques i banderesper a animarla jovençaa allistarCada dia es veu mésllarga la guerra.

Dimarts, a quinze de desembre de 1936
—ad—

Com hi han al poble dues carniceries, no es permet anar més que a una, i com apunten els noms, han amenaçat ab posar multes als qui dupliquen. No obstant, hi ha certa
lenitat.
No és regular la porció de carn que es dóna: uns dies donen mig quilo, altres un quart,
i, de vegades,res.

—b—
En el tren trobe Lluesma,àlias el Txoro, de Moncà. No té prou mans perfer mobles per

a casaments. No mai ha vist casar-se tanta gent. Fins xics de 18 anys. Dins de poc, ousi
colomins. Vol dir naiximents.

—AÇÒ compensatàlo atre.

A Bètera, diu quel Comité fa pocs dies que se'n va endur del poble 60 o 70 i no saben

res d'ells.
A Bunyol, diu que subastaren els sants de la església i els donaren als millors dients.

Li conteelcas d'un poble on, segons me contaren,subastaren els sents i després anaren
a les cases delslicitadors,els assaltaren i els mataren.
—C—

(Carlos) Gargallo diu que va oure ahir la Ràdio Milan que anunciava el bombardeig de

Màlagai València pels facciosos, produint gran destroça.
il nosaltres, sens assabentar-nosl
da

Al pati del convent de Senta Catarina de Sena,'£ al carrer del Pintor Sorolla, entrant per
408

Aquest convent va ser fundatel 23 de gener de 1491 sobreels terrenys on estava el cementeri dels

jueus. Posteriorment, quan fou derruit, s'hi edificà El Corte Inglés, al carrer del Pintor Sorolla.
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enfrontcasi delParterre, estan fent un refugi antiaerii, segons Víctor (Buesol, han aparegut
unes sepultures i anem a veure-hu.
A la entrada diu RRefugio Luis de Sirvab, no perl'antiaeri, sinó perquè al convent han
refugiat moltíssimes famílies de Madrit.
Les sepultures són tres o més: tres les que veus, però el nombre dels cranis sembla
demostrar que n'hi havienaltres. Tenien forma ataltada.

(dibuix, pàg. 88b)
j estaven rodejades d'una paret de rajola de 320x160 milímetres, i totestres tenien els
peus més o menysa l'orient, peròlestres iguals.

No hi havia absolutament gens de mobiliari, i l'examen atent dels esquelets donava la

sensació que no s'havien consumitallí, sinós que havien estattreslladats i curosamentcollocats: mes per molta quefóra la cura, els ossos no eren ben situats exactamenti alguns
estaven canviats.
Han aparegut a cosa d'un metre delpis delpati, que és a poc menysd'un metre del de
l'església,i eren cobertesper lloses primes, grolleres de calissa i una ab de rodeno.
La època del trasllat,tal volta fóra la de la reforma del'església en el segle xii.

Aprofitem l'ocasió pervisitar-la. És gòtica i podria reformar-se i romandre un bell eixemple.Els floronsdeles claus de la bòveda són magnífics.Els altars, de gust deplorable, estan
destroçats quasi, a pesardels rètols demanantrespecte.., després de l'enderroc, potser.

Anem elDr. (Francesc) AlcaydeVilar, Joan Josep) Senent, mon cunyat,i Víctor (Bueso).

Visitem el claustre i alguns departaments no ocupatspels refugiats, qui deambulen per
les galeries. Tot està ple d'enderrocsi mobiliari per a les milícies i hospitals, especialment
somiers.
En un racó es veu una muntonadade llençosreligiosos desgarrats. Peguem unaullada

somera.

Per tot arreu es respira pobrea. Quin desencantels d'aquests inconoclastes quan han
penetraten els conventsi han vist aquesta humilitat onells pensaventrobar tresorsi senyals
de comoditats, riquesa i àdhucluxúria.

—Este solar —pel que ocupael convent- val millons,i en el seu valor podrien estes

mongestindre un edifici còmodo i moderni sobrar-los per a rendes —diu Víctor.

En un departament trobem dosrajoletes que representen sents (sants).

—Serà convenient que les envies al Museu Municipal abans que les piquen, com han

fet ab altres.

Entrem la cripta. És xiqueta, tal volta cinc metres per dos. Els nínxols estan profanats,
el pis, ab enderrocsi rests de coses del'església i alguns ossos. En un nínxol, una mòmia
encara sancera: en altre, un altra destroçada, pertot arreu defecacions. Plegue una estampa

dela passió tota aixafada i bruta. És la quinta estació: el Cirineu. Una estampa francesa de
mitan segle passat plena de colorins i bastant barroca.
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Al fi un record.
Les gents cercaven acítresorsi proves d'eixes escenes impúdiques entre mongesi frares
que-ls han ensenyatels qui tenen per ofici corromprela consciència del poble i fomentar

l'odii la criminalitat per medi de la calúmnia descaradai cínica.

l eixim d'aquí ab el cor trespassat. Hom no sap si d'espant o dellàstima cap ad aquest
poble eternament enganyat pels negocians qui es cobreixen sots el mantde la política
que prostitueixen.

Dahl
Xari (Gómez) va pedre el monederal mercat de Ruçafa li-l lladraren. Portava huit durs,

la cèdula i un rebut del matalap, llançol, mantai coixí que va entregar fa uns dies.

Hui, un xicon li ha tornat la cèdula i el paper diguent que s'heu havia trobatal carrer.

El rest no ha aparegut.

EL
Doménec (Gómez) ha dit que la casa on s'hostatjava el capellà misteriós qui havia de

maridar Toni (Gómez) i qui va mullerar Antoni Hidalgo, segons aquest ha estat incautada,
i res per ara podem comptardelcapellà. L'altre vellet, pel talmateix, no està en condicions
d'anar enlloc, però l'Hidalgo sap d'un altre per medi d'un amic seu, Tatay, qui tenia la fàbrica
de farines de Quarti heu està poruci fogitiu i, àdhuc, perseguit.

Aquest nou capellà va pel carrer ab un canteretde lleter, en la tapa del qual diu que
porta el sacramentdel'eucaristia: arriba a les cases on és esperati crida: eLleterol (il) i entra,
confesa i dóna la comunió i casa.
Pensem que podria celebrar-se la cerimònia en la casa dels nuvis, plaça de Cànovas

del Castillo, hui de la Generalitat Catalana, i podríem anar com qui va ab uns forasters a

mostrar-losla casa, els qui calguen.
Doménec s'encarregarà de veure elTatay, per combinar-ho.
Dg

FraguaSocial escriu contra u dels cartells posats a la frontera de l'AjuntamentpelMi-

nisteri d'Instrucció Pública, que reproduix unes paraules de (Buenaventura) Durruti: eLos

anarquistas honrados (...Jo Diuen quetots els anarquistes són honrats i no permetentals
classificacions, demanant quellleven.
La FUL (Federación Internacional de JuventudesLibertarias) publica un manifest contra

els canalles covards que fugen de Madrit.(Enric) Bastit (unric), presidentinvasor del'Ateneu

PopularValenciano, en un arranc d'inspiració lluminosa, proposasostituir la festa dels Reis

Magosperaltra on tres símbols de Llibertat, Justícia i Dret figurara que vénen de Rússia a
retre un homenatge deprotecció i ampar als xiquets.
Decret controlantels aparells fotogràfics, que s'han deregistrar tots i pagar unallicènCia.
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Noticien que s'ha volcat un avió pelslleials que suposen ésserel Paloma Blanca,tripulat
per Ramón Franco, germà del general. Es publiquen detalls de l'afonament del submarí
C-3 ab 39 tripulants. Anaven nadantentre dues aiguesi a la torreta vigia anaven quatre
otejantl'horisont, guardantla costa, quan, soptadament, sentiren com un terratrèmoli quel
submarí s'afonà ràpidament. Quina vigilància donarien quantnitan sols s'apercebiren del
submaril Sí que li donaren tempsi plaer d'apuntar-se bé.
Verdad publica un discurs d'Uribes, comuniste, contra la expoliació dels camperols, que
és tant com atacarels comités on predominen els anarco-sindicalistes. També publica unes
declaracions de Comorera,'" secretari del PSUC, que m'assabenten deleslluites internes
dels antifeixistes de Catalunya. Acusa al POUM de fer propagandaantisoviètica quan tant
ens ajuda Rússia,introduint discòrdies entre-ls marxistes, acusa aiximateix els separatistes
que enspresentendividits en la lluita contribuint a propalarla insídia de que Catalunya és
una colònia de la URSS, ço quehapresja estat diplomàtic i ens posa en mala situació.
Acaba diguent que deu refer-se el Govern de la Generalitat eliminant aquests elements
de discòrdia.
El part oficial diu que-ls facciosos ataquen pel N.i centre, estant refusats pels govenamentals. Per Valdemorillo ha hagut un gran atac dels rebels, que ha estatrefusat.

Els diaris opinen quel nou pla de l'Estat major facciós ha donat ja començ.
he

Participis de passat que ara estan molt en voga: CONTROLADO,,sol ésserla primera
etapa dela intervenció delessindicalsi, en la majoria dels casos, resulta una música celestial, tapa-ulls o manera de continuar fentla seua el patró. Es nomena una comissió, o millor
Comité de Controb,la qual deuintervindreelsllibres, les entradesi eixides, els cobraments
i pagaments, compresi vendes,tot, en un mot: però el patrono continua estant el mateix i
en la mateixa posturai no es revisenllibres, ni entradesni eixides etca. Rònegament admissió i despedida de personal, augmenti disminució d'horesi jornalsi... servir de capa-torera

per a cobrar comptesatrassats,retirar crèdits no convenients, augmentar preus de venda,
llevar descomptesi altres ventages. dNTERVENIDO:: el Comité de control de la indústria

s'assabentadeles existències en ferramenta, mobiliari, material i productes, entradesi eixides, controlant-ho persi cal.CCONTROLADO E INTERVENIDO:: és calbarda sobre albarda,,
perquèlo intervenidosignifica que està controlado. És el meu cas. sREQUISADOs: el Comité
de Abastossoltirar-li l'ull ad algun comerç pera quèli serveixca de vacai va apoderant-se
de les existències per medi de vales que ja pagarà.És el cas de Pepe Bellot, aquí segueix el
409 Ramón Franco Bahamonde(Ferrol, 1896-IIles Balears, 1938). Militar, polític i aviador. Germà de Francisco
Franco. Tot i que es considerava d'esquerresi va ser diputat per Esquerra Republicana de Catalunya, donà
suport al seu germà fins que morí en una missió, en caure el seu avió a la mar.
410 Joan Comorera Soler (Cervera, Lleida, 1895-Burgos, 1960). Secretari general de la Unió Socialista de
Catalunya. Conseller d'Economia i Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Primer secretari general del
Partit Socialista Unificat de Catalunya.
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patrono, com en lesanteriors, però servint el Comité d'Abastiments requisador, esperant

cobrar ad halendas grecas.1 No obstant, crec que a tots nos ha anat tan mal.

dNCAUTADO::viviendas, comerços, indústries, camps... En aquestcass'elimina el patrono

i proprietari, i l'incautador romanel ver senyor de la cosa. Hi han casos en què s'incauten
de lo de dinsi deixen la corfa peral disfrute del proprietari o veí. És una nova mesura de
denominar el robatori.

4COLECTIVIZADOs:desprésdela incautació,ve la collectivisació. El patró s'elimina (hi han

vàries maneres d'eliminació)i, a voltes, se'l converteix en proletari i company admetent-lo

en el perol. Perlo regular, no s'accepta sinól'actiu, el passiu se li deixa al patrono per a què

no diga queseli lleva tot. En el cas de la incautació solfer-se aiximateix: tot quant es cobra
sol anar a un fons, d'aquí es paguenles despeses reconegudesi elrest es reparteix perigual
entre els qui treballen. En aquesta etapa de transformació econòmica encara li roman al
patronol'esperança de, si es girala tortilla, recuperar el negoci..., i tornar a començar.

4SOCIALIZADO::ací ja no és un negoci, una fàbrica, una casa comercial que es colectivisa,
ací és tota una indústria o secció d'una indústria que ateny vàries cases o fàbriques.
Pot ocórrer que centralisen el negocireduint els punts de producció o consum, en

qualcas es reuneixen les eines canviant-les delloc, rebutjant les dolentessi sobreni fent

reformes de locals, mobiliari, etca. En altres casos poden romandrein situ, que és,tal volta,
mils per a un retorn.
Tot va, aiximateix, a un fons, i després de deduir les despeses reconegudes, es reparteix
0 bé segons unsjornals prefixats o bé a prorrateig entre treballadori parets.
Excusat és dir quel'ofici de parat és el millor de tots.
—I—

CLUEA:Consejo Levantino Unificado de la Exportación Agrícola.
CLUEF: comités Locales Unificados para la Exportación de Frutos.

seje
La Voz Valenciana desautoriza l'intent de formar una federació de comitési amenaça ab
expulsar els individus d'IR que ajuden i accepten al formació.

Els comités es resisteixen a moriri volen independisar-se de tota autoritat que no siga
la d'ells mateixos.

Diu que Clara Campoamor,7 diputada radical, ha estat presa a Gènova, denunciada per
unsfeixistes espanyols.

411

Expressió llatina emprada en elllenguatge jurídic que indica que un fet s'ajorna fins a una data

indeterminada.

412 Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 1888- Lausana, Suissa, 1972). Jurista, diputada a les Corts
pelPartit Radicali lluitadora pel dret de vot per a les dones. Quan va esclatar la Guerra Civil se'n va sentir
amenaçadai des d'Alacant embarcà cap a Gènovaperarribar a Suissa, i durantel viatge uns falangistes
intentaren segrestar-la.
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Segurament u haurà convingut millor açò que no caure en les mans d'aquests,vist el fi

que han tingut bastants dels seus companysde diputació.

aDir
Doménecvé diguent quehaparlat ab Tatayi li ha dit que no sap on és, de moment,el
capellà lletero i que hi ha que esperar que puga trobar-lo.
En vista d'açò, tornem a pensarenel pare Cebrià, de Massarrojos."3
Dimecres, a setze de desembre de 1936

Torne a València.

Al taller, me diu (Carlos) Gargallo, a qui li veig fa dies cremar papera la estufa, que heu

fa pervia de precaució.Li han dit que van registrant els domicilis de tots els individus que

trobenalfitxer de la DRV, per ordre alfabètic. Estan ja en la f per quant han registratja la
d'un amic seu fa unsdies, i com ell té la g, espera que no tardeja el corresponentregistre,

Perçò, ell va cremant papers. En tempsde sentit comú noli passaria res, puix que són
ABC,Blanco y Negro,retalls d'articlesi altres coses tan delictives com aquestes, però...

p.a
Doménec (Gómez) va oureanit la Radio Sevilla, i Queipo (de Llano) va dir quel'avió fran-

cés on anavael redactorde Paris Soir, ferit, el de la Creu Roja Internacionali unes xiquetes,

fou bombardejat per un caza del Govern,i cita el cas d'un vaixell nordamericà bombardejat
a l'estret de Gibraltar per un avió trimotorfrancésalservei del Govern de Largo,aiximateix
atribuit als nacionalistes.
No diguéres d'operacions.
Mediu també Doménecquehaestatllevada l'ordre d'incorporaciói es troba en la

mateixa situació d'abans, ab l'agravant que-ls seus companys es van emboscant en serveis
antiaerisi d'instrucció, ab uneso altresinfluències, i van a romandre-li uns quants quel dia

menys pensatels enviaran alfront.
Li tornen a insinuar la conveniència de que se sindique,tal volta millor en la CNT. Té

escrúpol, car, com a militar, no volsindicar-se: però, hui, el puritanisme costa molt car, no

és que no m'agrade.

— (—

S'ha publicat una ordre (dJel Comité Eixecutiu Popular reglamentantles colectivisacions
i controls, per on resulta quetls tallers de més de cinquanta obrers tenen que colectivisar-se
noeliminantel patrono que nosiga desafecteal règimen,al FP dirien millor, tal volta.
413 El pare Cebrià Ibàfiez era de l'OFM (Orde Franciscà Menor) i parent de María Antonia Senent IbàRez,
dona de Nicolau Primitiu.
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Per consequència, el nostre taller, que compta hui ab 63 individus, sens comptar-me,

s'haurà de col-lectivisar.

Tractem d'açò Pacoi jo i decidim esperar el reglamentd'aplicació.

orla
S'acaba la plata menuda: per totes bandeshi han dificultats de canvi.
En les torres dels Serrans hi han peons pujant cap a dalt cabaçosde terra. A la part de
la plaça hi ha una serra deterra,tal volta dels refugis. D'ací carreguen cabaçosi els porten
a dues corrioles d'obra de vila, una que puja al primer estatge pel desllunat del cos central:

d'aquí trauenels cabaçosa l'escala on hi ha un altra corriola que pujala terra a la plataforma

superior dela torre, de riu amunt.

Unsaltres pujen els cabaços a la plataforma superior del cos central i d'aquí, per una
altra corriola, al lloc anterior. Per ara, no fan res, al paréixer, a l'altra torre.

Ja fa varis dies que estan realisant aquesta operació i Ço que durarà, car si s'ha de pujar

tot el muntó, comptant els cabaços que pugeni els hòmens que hi són, no crec que nengú
prenga nenguna pulmonia perla suada. eA cabacet per hora2, que diu l'adagi.

Entusiasmeantifeixiste que senten els proletarisi
—e—

Vaig a l'ajuntament per cobrar un trimestre de l'escola de Massarrojosatrassat. L'Ajunta-

ment, es veu queté diners."

ler
Després de pagar la contribució, me'n vaig per vora riu Cap a Casa, fent un rodeig per
l'avengudadel 14 d'abril, iem trob ad Aparicio, àlias Panera, de Massarrojos, enginyer militar
retirat, qui fa igual que jo: prendrell sol, deambulant.
Adell l'ha salvat un fet casual. Varis enginyers que s'havien agrupat pera fer estudis d'avi-

ació i els PP. Dominicsels havien cedit un local debaes, en el convent: però en esdevindre

el triomfdelFP, els frares prengueren por perquèels digueren que entre-ls enginyers n'hi
havien de comunistes,i els pregaren que desaloxarenellloc.

Cercaren ells on instal-lar-se i algú d'ells va arreglar-se ab EV (Esquerra Valencianal, on
ingressarentots fent-se socis i formant el mateix grup per a estudis d'aviació.

En esdevindre aquest tràngol polític (més que tràngol, catàstrofe),li registraren la casa,
el detingueren, però EV va eixir garantia i li va donar salvoconducte.
No obstantaixò,el fill major d'ell se'n va anar voluntarial front.
—Lo hago porvosotros. Me voy por salvaros a todos —elsva dir contant-los quel'havien

amenaçat que se'ls emportariena tots.

—Sin duda, debieron hacerle mucho miedo.

414

La part superior de la casa de Massarrojosla tenien llogada a l'Ajuntament perfer-hi escola.
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Ell tenia la paga de retret i donavalliçons, però ara s'ha quedat rònegamentab çoprimer.
Mediu queté un projecte d'avió que presenta grans avantatges.
—Silo presento a estosi da resultado, cuando vengan mis companeros mefusilan:i si
no lo da, mefusilaràn éstos porquelos habré hecho gastar dinero en balde.
És bastantil-lús i un poc desgavellat, perçò ha balafiat una fortuneta sens profit.
Son darrer negoci fou reformar una casa antiga que tenia a Massarrojosfent-la d'estil
espanyol, per ad açò prenguédiner en hipoteca a u de Moncà,el qui, com venceren els

plaçosi no pogué pagar-los ni ampliar la hipoteca, es va quedarab la cassa sens acabar-la,
com quidiu, de reformar.

——g—

Ma muller me diu que abans de tornar-se'n a València ha anat a parlar ab el P. Cebrià
—Josep Ibànyez— pera confiar-li que nosaltres, per no posar-lo en un compromís, havíem
fet gestions per al casamenti no:ns havien donatresultat, i per tal tornàvem a pensar ab
ell, si podia.
El P. Cebrià li ha dit que després de la conversació que tingueren respecte ad aquest
mateix assumpte,havia fet que sa germana Antonieta, ab la què tenia absoluta confiança,
portara a cap unes gestionsi estava ja en disposició d'administrar el sacrament del matrimoni:

—Sócsoldat de Crist i he d'acodir on me criden, encara que me costeel martiri, Des
d'ahir tinc el Senyoren casa,persi volen confessar i combregar.
Lluís (Zalbideal té un poc de por que es descubreixca. Combinem la cosa. Anirem al
xalet de Canyiçares,Tonii jo, després, ma muller anirà a casa del flaret, Lluís vindrà un poc
méstard en el tren i anirà al xalet per nosaltres.

Com lesnits són fosquesi no encenenla llum, rodarem perl'hort de mon cunyatBellot

per a entraral poble per camí del cementeri, la segona casa a la dreta és la delflaret, i men-

tres uns estigam a la porta, com qui conversa, es celebrarà a l'interior la cerimònia.

ss.
Pepe Senent mediu que ha estat en companyia de l'amic (Francesc) AlcaydeVilar, qui
li ha contat coses alamonyentre elles, una de les mésinteressants és que hallegit en una
revista financiera suiça, rebuda en el consulat francés, on té un gran amic, que no s'admetran
mésbitllets espanyols que aquells que vagen estampillats pel govern de Burgos.
Ço xocantés que, pagant, la banca està judeda.
L'altra interesant és que, estantde visita en casa d'un amic molt significat com a personatge del'actual situació, n'entrà un altre, inspector de policia, a qui l'amic va dir que podia
parlar ab confiança,i ab tal confiança que contà atrocitats vantant-se de que ell sol n'havia
mort huitanta,i va afegir quesiels facciosos bombardejavenValència, tenien ordre de matar

els 12.000 presoners quetenien i 40.000 més que n'hi han enllista.

Ab quin goig aniria l'home augmentant eixe nombre huitantal Sembla que a València
se n'han vingut d'estatgertots els dimonisdel'infern.
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—l—

Vaig a visitar mon cosí Marià Serranoi participar-li el casament de la meuafilla Tonica.

S'alegra. Quan puga,li ha de fer un regalet.
—Dis-li que no m'oblide, que yali'I faré.
Quantentravajo, eixien unsxicots d'IR que devallaven de dalt:
—Vénenen sacs i en carrosi senduenlo que'ls pareix. Ya no quedares. Y estos son els

bonsi —me diu somriguent ab amargor.

L'altre dia va anar a IR i li digueren que havien tancatpresel presidentels de la FAl i que

eva Costar una monai un furóx de traure.

—No s'entenenl —mediu ab convicció.
L'Uribes, en un discurs, fa poc, va dir que el Govern estava en tractes per a confeccionar
trages de milicià, ab un patrono que es comprometiaa fer-los a 8 pessetes, toti folres, i no
se li havia fet la demanda perquè el Govern oferia 7,50. De sobte es socialisa la indústria

del vestir i aquell mateix trage l'ofereixenels socialisats a 20 pessetes sensfolresi, a part, les
hores extraordinàries que tingueren quefer, si hi havia pressa. Total, que cada vestit vindria
a costar unes 25 pessetes.
—A on anem a parar aixina2
És prou que es colectivisen o socialisen les indústries o comerçosper a què enseguida
pugenels productes,és a dir, que han suprimit el patrono, no reconeixenelpassiu, tenen

el capital, aines, mobiliari, etca. del què no paguen interessos ni amortisació i, no obstant,
pugen el producte.
—AÇÒ té que pegar un esclafitl Fan ells mésfacsistes que.ls atres en deu anys.
A Catarroja fa poc no s'entenien respectea si implantaven o no el comunismellibertari

i acordaren fer un plebiscit i sols tragueren els comunerstres vots, més de set mil veins
votaren en contra.
—En vista del'èxit, atres pobles, com Sedaví, volen fer lo mateix, però els comités no
volen.

Lluís (Zalbidea) ens diu que li han assegurat que-s militars han pres Guadalajara i queel
Govern està concentranta València els carabiners i guardesd'assalt per a donar la batalla
als comités quees resisteixquen a dissoldre's.
Govern i pobles estan farts dels comités.

EM
Me diuen que a Bétera, el Comité s'endugué del poble dihuit hòmensi dos dones: els

hòmens amarratsi les donessoltes. D'una casa semportaren tres germans.
No es sap queels hanfet.

El dilluns va pujar a Bétera força de policia i va apresar el Comité.
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a

le:

Fragua... publica un manifest de la FLSU (Federació Local de Sindicats Únics) demanant

que s'implante un jornalúnic de guerra i es cure de la moralitat en la reraguarda.

Els facciosos ataquen per Boadilla del Monte, per Madrit,i són refusats. Elslleials ataquen

fortament Oviedo.Els facciosos, ab sanya criminal, bombardegen un hospital i un refugi
de xiquets a Ciudad Real, a la què encara no li han canviat el nom,tants herois que hi han
per ahí.

Un hidroavió que volava perl'estret (de Gibraltar pilotat per un tinyent, un ajudanti un
mecànic, ha estat entregat a Màlaga per aquests darrers, qui mataren el tinyent perquè es
negavaa fertraició als traidors.
Verdad... ataca furiosamentels trotshistes catalans.

Solidaridad Obrera, de Barcelona, publica un article sobrela lluita solapada (entre) PSUC
i POUM, diguent que la CNT no téres a veureen ella.
Dijous, a dèsset de desembre de 1936
agel
Ma muller està preocupada pel casamentde Toni i jo no heu estic molt menys.

Pensem si la cerimònia es farà en el xalet de Canyiçares:
—A les qui mésporels tinc són a la Melerai la Polla. Sempre estan espianti

La Polla viu enfrontdelflare, unes cases méscap a la plaça,i la Melera sempre està en
casa sa mare, qui és al carrer que desemboca davant de la casa del Cebrià.
Aquestdiu que farà el document conformenosaltresli direm, però que vejam on l'amaguem pera esquivarelperill.

Aquesta vespràserà la cerimònia a Massarrojos.

ahi
Lluís Peris és un llanterner que tinguérem eneltaller fa alguns anys, quan teníem feina
de molineria alamon. Després va disminuir aquesttreball i es va establir per son compte,
combinantfent-nosla feina de llanterneria.
A força de treball s'ha fet u delstallers més importantsde València en molineriai fontaneria i ha guanyat dinerets. Poc abans d'aquesttrastoll, es va comprar un automòvil i encara
nol'havia estrenat. El va amagar, però noli ha valgut la casa senta.
Han socialisatla llanterneriai la fontaneria i ad ell, com a tots, els han deixat en un jornal
igual. Se li han incautatdeltaller, dels comptes corrents, de les facturesi li han deixat el

passiu... per a què es console.

Menys mal per ad ell que la molineria l'han centralisat a sa casai l'han nomenat ztècnica,
com si diguérem eencarregats.
Totes les setmanes ha de presentar comptesi factures a la secció corresponentdel

Sindicat de la Metal-lúrgia (no sé per què diuen metalúrgia)i aquí ingressentotsels diners
i els donen per a pagarelsjornals.
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Un xurrofa (del cap, qui ha posat per administradorun altre xurro, germà.
—Tenen una fam de diners que sempreels pareix poc lo que han de cobrar.
Com és consegúent, han pujat els preus.

—Que u estiga tota sa vida treballant com un desesperat pera quèa la velleali despojen
de totl
Aquest era un esquerrà, però huiés ultra feixiste.

sions
La plaça del Portal Noues diu hui de José Pardo Aracil, obrero matarife, secretari que fou
del seu sindicat de la UGT, assassinat en un cabaret o bar per u de la Columna de Hierro.
Té una magnífica làpida en marbre gris ab bust de bronze (2) daurat.

Tambéla plaça de la Congregació, després de SentVicentFerrer,és ara de Bluenaventural

Durruti, no s'han acontentatab el carrer rònec. Per cert, que la làpida de SentVicent m'ha
paregut trencada.
LEder

Mon germà Paco m'ha dit que-l Comité de Controldeltaller ha acordat donar-me el sou
de 800 pessetes mensuals. Gràciesl
A (Carlos) Gargallo li han dit que-ls facciosos de Mallorca havien desembarcat a Carta-

gena.

No és natural que un eixèrcit enemic vinga a desembarcar precisament per una deles

places mésfortificades.

—P——-

Vicent Esteve me diu que al campamentde Paterna estan fent instrucció els russos ab

armament nou:

—Dónagustvore-losfer la instrucció: porten uns canons que,diuen, al Ofestj tiren a
deu ms.

ai
Lluís Zalbidea diu que als dipòsits del Grau no hi romanen mésde dos milionsdelitres

de gasolina d'aut i que perara no s'esperen mésvaixells. Els que hi han ací no s'atreveixen

a anar cap a Rússia per les Balears ni cap a Amèrica, per poral pas de l'estret de Gibraltar.

Li han dit que-ls facciosos han entratperl'alcantarillati eixit atacant ab bombes de mà,
i que-ls milicians s'han fet forts en la Telefònica queés a la Gran Via.
se

A Tonica (María Antonia Senent) li han dit de Queipo de Llano que Madrit està molt for-

tificat, que en cada finestra hi ha una metralladora i que ell s'estima molt esus soldaditos,,
per ço que han variat detàctica, el qualpla està ja aprovat.

Tambéli han contat quela nit de la Puríssima detingueren un antic nuvi de Tere Bellot,

Vicent Gimenes, el sogre, la sogra i dos germans,i que'ls mataren.
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—h—
A Vicent Buesoli ha contat u,qui arreplega els cadavresi els carrega al campament de

Paterna, quel'altre dia li varen dir els victimaris que es donara pressa en arreplegar, que

tenien molta faena, puix que mancaven tres camions de víctimes presumtesa arribar-hii
que, estantenla feina d'arreplegarsardines, es sent per damuntseuelstrets de les metralladores, tenint que tirar-se a terra:

—I m'hagueren morttan tranquilst iSi haguera tingut unapistola, me'l fas, criminalsl
—I—

Fraguasocial no admet quehi hajen Reis (Mags). S'adopta la setmanainfantil del 23 de
desembrefins el 2 de gener. Els mestres, emperò,es guien pel calandariescolari fan les
mateixes vacacions del'any passat,fins després dels Reis. En açò de les vacances, totsels
mestresestan conformes, qualsevullasigala llur ideologia.
En el front de Madrit volaren sobre aquest20 trimotors facciosos, junters i molts cazas,
i els lleials ne volcaren 4 d'aquest i un trimotor.
Continual'atac facciós per Boadilla del Monte.L'aviació facciosa bombardeja Port-Bou.

El Govern respon al Comité de NoIntervenció acceptanten principiles seues proposicions: però protesta contra el reconeiximentdels adversaris del Govern llegítim d'Espanya.
Els vaixells de guerra rebels Esparia i Velasco tornena vigilar les costes del nord.

Cita de CNT, periòdic de Madrit, la notícia que de l'embaixada de Cubatiraren bombes

de mài trets de pistola matant un xic i, en vista d'això, demana quel Govern nofaça cas de
manifestacions diplomàtiquesi obre ab energia.

Publica un article on diu: €Se imponela concesión de la autonomiaa la región levantina2,

i un altre contra la mendicitati les peticions d'almoinespelcarrer, siga quin vullgaelfl.
Verdad diu en sonarticle de fons: dLa guerra exige nuestro esfuerzo màximo2,i confessa
que disminuixenelsallistamentsi aprovisionaments quan són mésnecessaris. El PC demana
que s'imposeelservei obligatorii que es nacionalise la indústria de guerra.

Santiago Carrillo ha donat una conferència contra el POUM diguent que-strotshistes
no deuen figurar en el Govern"
Solidaridad Obrera segueix una campanya contra Indaleci —don Inda-Prieto, ministre
de Marina i Aire, considerant-lo inepte.

També diu quels facciosos ataquen per Madrit precedits de cortines de fum.
Se'n anem a Massarrojos per causa del casamentde Toni.

A l'estació de Burjaçot,a la terraça d'un xalet, vejem una botzina gran que:ns diuen és
un micròfon per a avisarl'aproximació dels avions enemics.
415

Santiago Carrillo Solares (Gijón, 1915). Membre delPartit Comunista. Va formarpart durantla Guerra

de la Junta de Defensa de Madrid: quan acabà,s'exilià. Entre 1960 i 1982 ocupàel càrrec de secretari delPartit

Comunista de Espania. Fou diputat per Madrid del Partit Comunista en les legislatures 1977, 1979 i 1982.
706

Els lleials, segons pareix, en aproximar-se, fan una senyal especial per distingir-se dels

facciosos.

Apenesarribem a Massarrojos, ve a visitar-nos una veina. A casa està ja Miracle, cosint

d'estatgera per curar de Primi (Gómez).
Ma muller se'n va de compres. Jo lligc i escric. Aixís, com tarda Tonica, comença la meua
impaciència que va augmentant.

Passege.Passa el temps. M'assec. Procurellegir. A mesura que tarda ma muller, el temps
pesa més,El rellonge va méslent cada volta.
La nit està fosca, la llum del carrer apagada, les cases closes, fins el quarter-abadia està
clos. Quan s'obre el postic, un raig de llum travessa la plassa... i Tonica no ve. l com hem
d'anaral xalet ad aquest hora:I si Tonica espera que anem perella2
Per fi toca,li òbric i entra.
—Què passa2 —li dic a cau d'orella.
—Ja està totarreglat: en vindre Lluís, anirem.
—Sense anaral xalet
—No cal. Està tot tancat.
Per fi ve Lluís. Correm la cortina per a què:n obrir el postic, no projecte llum al carreri
denuncie la conspiració.
Jo vaig davant. No es veu a dos passes nengú a les portesni pelcarrer,i es dirigim
tranquil-lament cul al carrer del cementeri. La Melera no ésa la porta i la de la Polla és ben
closa: però delcèrcol comuniste, abanstradicionaliste, ix una llum que travessa totelcarrer.
Hi que passar aquest raig i es quedem un moment suspesos.

Perfi, passe jo i els demés esperen.No hi ha temor. El casí té un paravent que forma una

porta lateral i de dins, si no s'aguaita, nos veuel carrer. La llum és de l'entrada.

Faig senyes als demésinútilment. No:m veueni tornearrere, Un xicot passa pel meu
llat cap al cementeri:

—És el nebotdel flare —diu ma muller.
Porta un Cristi altres coses del culte que tenen sotarradesal secà, en un lloc queells
saben baix d'una garrofera. És de molta confiança.
Entrem. Ens sembla que no nengúenshavist. Ens saludem baixet. Ens fan entrar en una
cambreta entrant a l'esquerra. La casa és menuda. El quartet(té) aiximateix uns dos metres
pertres, hi ha un llitet de canonge a la part delcarrer i al llat un finestreta amarrada. Als

peusdelllit, una tauleta ab espill ab marbre de les que les dones gasten pera pentinar-se,

i aquí un crucifix i dos ramets deflors. A la paret oposada al carrer, un armari de fusta.Tot
molt modesti ab algunescaires de boga.
—He manatportar estesfloretes per a quèl'altar improvisattinga algun adorno.
El moment és emocional.

—Voleu confessar-vos: —pregunta als nuvis, i aquests responen quesí, més ab el cap
quela llengua.
Se'n eixim tots del quartet i romanToniab el P. Cebrià. Són lesset.
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Toquen la porta. Antonieta ens fa entrar en una cambreta. Va a obrir el nebot,fill

d'ella:
—iFuig, yo anirél

í

Es sent xiuxinejar a la porta. Toni acaba i se'n va Lluís, no sap quèfer, si eixir O no, ni

jo què aconsellar-li. l el xiuxiu continua.Perfi, tanca la porta i Antonieta ve. Lluís passa a
confessar-se.
—És una senyora que venia a fer-li unes consultes a mon germà. És de confiança.Li ha
dit que torne.

Quan Lluís acaba, ens crida elflare. En la cambreta-oratori, ademésd'ell i jo, estan els
nuvis, ma mulleri el nebot. Mancauntestimoni: el cunyat, marit d'Antonieta, qui està malalt
a la cambreta de la dreta.

Obrin les portes dels dos quartetsi el flaret, dirigint-se al cunyat,li pregunta:
—Estàs atent a lo que passa2
—SÍ, sí, poden alcomençar.

lla cerimònia comença. El momentés solemnial.El P. Cebrià apenespotdir les oracions

d'emoció. Els demés estem corpresos. Ma muller plora, no puc menysque recordarelcristianisme de les catacumbes.
Enllegir la epístola de sent Pau,el P. Cebrià de Massarrojos no pot acabar i els demés
tenim un nuca la gola,i la benedicció té en aquells moments més grandiositat quesi ha-

guera estat donadapelpropisent Pare.

Els dic que es donen un bes. Apenes se'n adonen,tan gran és la emoció,i núvia i nuvi,
casats davant de Déu, se'ns abracen plorosos.
Ara és quan té mèrit éssercristiansl
La cerimònia és acabada. Són les 7,25. En tornar a casa, una donaix del carrer Nou i

passa saludanta Tonica:

—Ésde confiança —diu ma muller.
La llum del casí comuniste ja no-nsassusta. Dins s'ouen caramboles. La Polla continua cloSa en sa Casa i, en entrar en la nostra, ens sembla que nengunindesitjable se'n ha adonat.
Tot el poble continua enles tenebresi elsilenci.

cia
Quico, el fuster, ve diguent-nosquel'alarma quehi haguél'altre dia a migjorn fou deguda

a que uns avionsdel Govern anaren a bombardejarTerol, però que ixquerenels dels militars

i els atacaren perseguint-los fins Molvedre,i que-s avionsfogitiusllançaren l'alarma.
—Com si digueren:ciPare, este me vol pegartv
fa

La Radio Tenerife ha dit que.ls tractats que estaven fent-se a Bilbau pera arribar a un
acord ab els facciosos per a un canvi de presoners, ha fracassat a Causa dels extremistes.
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Ma mulleri Antonieta xiuxiuegen.Lluís està neguitósi jo impacient.

També ha dit que l'aviació nacionalista ha destroit el puntinternacional de Port-Bou.
——mm—

La Voz Valenciana diu quela crisi del Govern de Catalunya ha estat resolta i publica la

seda dels ministres, on es pot observar que haestat eliminat el POUM i els elementsd'Estat

Català i, perlo tant, (Joan) Comorera(és a dir, el PSUC, és a dir, el PC) haeixit en la d'ell.
—n—

Han passat cinc mesos, demà entrarem enelsext, i cada volta sembla quelfinals'allunya
més.
Les notícies contradictòries, les insídies i calúmnies,la lentitud en el desenvolupament

de les operacions causen incertidumbre i desorientació, desesperança.

A principi créiem que sols duraria uns mesos, ad alguns, tres mesos els semblavallarg,
i qui s'aventurava, com jo, a opinar acabadala guerra a la primavera, pareixia un exagerat.

U aventurà que duraria un anyi vaig creguent que no estava mancatde raó. Hui creu en la

possibilitat de que durarà més d'un any. Seria horriblel
No s'endevina quin siga el pla dels militars sublevats, el dels governamentals,ja es veu:

defendre's, aguantar mentres pugen.Els va el cap, guanye qui guanye,si aquells perquè

no sési seria just no punir com es degueraels qui han portatel país ad aquesta catàstrofe

i l'augmenten de dia a dia els propris, perquè si guanyarael FP portaria per consequència
una segona carniceria on els actuals matarifes potserforen les víctimes.

Aquesta ésunalluita que es descomponen dosfactors: guerra a la vanguardai revolució

a la reraguarda, i hom no sap en quin dels dos indrets és més caudalóselriu de sang, però
seguramentésa la reraguarda. Aquí,la catàstrofe ateny tres dimensions:sanglant, cultural
i'econòmica, especialment ad aquesta part, que coneguem nosaltres.

Divendres, a 18 de desembre de 1936
——

En entrar al sext mes delluita incivil, València es veu cada volta mésficada en la guerra

i sembla unatorre de Babel després de la confusió deles llenguesi no sap hom si es troba
en terra de valencians on hi han estrangers o en terra estrangera on han vingut alguns
compatricis.

Seguintaixís no trigarem gaire a tindre d'anar als fronts, especialmentels del centre i

suri Terol, per a oure parlar en valencià.

Cada dia augmenta méselbluff. Cartells i més cartells. Quan encara no s'ha acabat de

fixar-ne U, ja pel principi unsaltres van tapant-los. Fronteresplenes de cartells sens respectar
la estètica ni la calitatde l'edifici. Els cartells formen costra.
Un altre desenvolupamentde la propagandaésl'aspecte pornogràfic, especialment
contra les personesreligioses. Presentant-los en formesi postures obscenes, n'estan els
quiosquosplens.És la desmoralisació del poble (la) mésinicua i desastrosa causa —o concausa— del'odi a les institucions eclesiàstiques.
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Pels carrers va vegent-se més gent armada que indefensa elsllisiats augmenten de
manera alarmant. A la Presó Model, diuensi hi han quatre individusper cella, però ng hi
ha que apenar-se,car ja de quan en quanels van traguenti portanta Paterna pera fer loc

ad altresinfeliços.

El Comissariat de la Vivienda sembla queés unainstitució ideal per a cercarhabitacions
als necessitats d'elles. Es declara facciosa una família, se la expulsa, se la saqueja, si és Precís
s'empresonaels individus, i ja tenim casa disposada pera ficar-ne coranta on no n'hi havien
més que deu o menys.
Hi ha que advertir que:n aquests mesterde les incautacions precedides per saquejosi

empresonaments, no va assoles el Comissariat dela Vivienda: l'emulen altres organisacions
i, àdhuc,el precediren.

sn
Vaig cap a València ab Coves, el mestre d'obres.
Mediu que el Comité ha acordatfer una colecta perles casesa fi d'arreplegar suficient
cantitat per a incautar-se de totala collita de fesols del poble, pagantals llauradors Un preu
raonablei fer canvis per carn, sucrei altres coses que calen, car els comitésd'altres pobles
no volen diners, ans queviures.
mill
Vicent Esteve diu que la setmana passada mataren al campament mésde xixanta dones.
Ha hagut setmana de més de dues-centesvíctimes.
Un dia s'incorporà u qui semblava mort i cridà:
—iMateu-me,fills de putesi
Un dia, un xicot de Paterna va començar a ajudar-los a baixar dels auts, presuntesvíc-

times, i després el prengueren per un presi volien matar-lo, ço que no feren per què algú
heu va aclarir.
—d—

J. Valentín —mon cunyatJoan (Valentín) Senent- escriu altaller diguent que és necessari
que vaja a França pera firmar contractesi arreplegar els cobraments d'Ernest.
— PO—

Ma muller diu que aquest matí han anat a casa delP. Cebrià, que.ls ha donat la comunió
i el document-acta matrimonial, que han sotarrat en l'hort.
EEES

Els diaris diuen que s'han restringit els punts de venda de gasolina: 23 llocs de venda
per a tota la província. Els lleials avancen per a Aranjuezi el SVV de Toledo. L'aviaciólleial
bombardeja Terol.
CNT desmentço de l'embaixada de Cuba.
NO

El nou Govern de la Generalitat es compond'u d'Esquerra Catalana, 4 de la CNT, 3 de la

UGT, dos d'Esquerra Republicana i un rabassaire. S'acabà el catalanismel

En Tafalla lluiten entreells falange i requetés, causant-se 81 mortsi 175ferits.

Continuenels facciosos detenintvaixells russos.
Verdad ataca al POUM a propòsit de la seua eliminació del Govern dela Generalitat.

L'aviació facciosa bombardeja tres vaixells de peixcadorsfront Senta Pola, sens produir-

los dany: però esficaren al port, que seria ço que pretendrien.

El Mercantil Valenciano publica unesdeclaracions del cònsul de Finlàndia, C.A.Talavera,

manifestant que ha fet queregistraren el seu domicili per a què es vera que no tenia res.
Tota precaució és poca.
(Un) comissari de policia diu que ço de l'embaixada de Cubaés un bulo.
El creuer Esparia canoneja a Gijon el destroier americà Erie. El saludaria.
Cite
Cada volta queles ràdios governamentalses deixen oure, toquen tres himnes: comuniste,
Joven Guardia"'$ i la Internacional, me pareix. És un abús de confiança i un poc respecteal

sentiment musical: l'Himne de la República no sou ni per casualitat: 4Si vols sopar, no te'n

Vages...x

No cal dir que l'himne valencià encara sou menys,ésa dir, res.
No obstant, banderes valencianes, se'n veuen algunes —bastants-,tricolors-republicanes,

més: però priven les rogesi les rogesi negrespertotarreu.

Els tranvies han canviattres voltes de bandera des que va la República: la bicolor monàrquica,la tricolor republicana i ara la roginegra.

Les banderes que es veuenperací, a la part govenamental, són:
Roja, groga i morada de la República.

LA VALENCIANA:quatre pals rojos en camp groc —cinc pals grocs— units per una faixa
blava.
ESTAT CATALÀ:la faixa blava és untriangleisòsceles ab estrela blanca.

LA CATALANA:la mateixa sensblau.
SOCIALISTA:roja.
COMUNISTA:roja abla fals i el martell.
SINDICALISTA: roja ab una gaia negra.
CNT-FAI: mig roja i mig negra.

CREU ROJA: creu roja en fons blanc.
SANITAT: Creu morà en fonsblanc.

És possible que n'hi haja algunaaltra.
Entre-ls rebels deuen haure'n aiximateix algunes.
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Es refereix a la cançó Joven Guardia Roja.
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Dissabte, a dènou de desembre de 1936
En la barberia, Pere,el de Calp, de la CNT, me conta que un amicseu d'IR estaval'alye

dia en un centre delpartit on tenen una pianola (incautada7)i ell, qui és molt aficionat a ja

música,va posarel vals de Es chopà hasta la Momal, de Giner/Y on hi ha un fragment Que
sonen els acords de la Marxareal, i, en arribar, acíel president del centre es tirà damunti
va trencarelroll.
—Nosé qui-m sostingué —vadir-li a Pere, l'amic—, que noli vaig trencarla cara.
Pere me hu contavaindignat:
—Seran burros2 Veges que té que vore la música.
l acabà diguent-me:
—Quant me.hu contà, me vaig quedar com si me s'hagueren cagat en la mà.

Expressió porca per a expressarla indignació, que no havia ogut mai.
—b—

Vaig delcol-legi del Sagrado Corazón,al cantó delcarrer de Vicent Dualde-mur de Sta.

Ana, on hui han instal-lat la Direcció General de Policia.
Estan arreglant els departamentsi fent tancades de cristalls com sila instal-lació fra
pera tota la vida,

Tot és dir-nosals de la reraguarda que no ens donem compte quevivim en guerra,i jo

crec que-s qui menysse'n adonen sónels buròcrates, puix que per compte deferinstal-

lacions a campanya, enderroqueni trestoquen i edifiquen pertot arreu quan,tal vegada,
dins quinze dies o un mestinguen queanar-se'n ab la música ad altra part.
Però si no fóra aixís, com justificarien el sou si no tenenresútil a fer2 Aixís, esperen.
No es pot pegar un pas de gentada pujanti devallant o fent correts.

Doned'alta la màquina fotogràfica.
—e—

Passe pelrefugi de les mongesCatalines. Baix de les sepultures, argila i arena.
Els peonsestan dinant. Dos que estan junts, prop d'on jo estic miranti als qui he saludat,
me miren:

—El dinero, se lo han llevado entre las faldas —me diu u d'ells—. iNo encontrarU.
nadal
Peral vulgus no hi ha res mésútil que-ls diners, ni pot haure altre motor.
U és de Huelva (el mésjove, qui no farà els quaranta):l'altre, d'un poble d'Albacete (no

farà els xixanta). Els dos vénen de França, on han estattreballant molts anys. El d'Albacete

té un fill francés de 14 anys.

417 Salvador Giner Vidal (València, 1832-1911). Músic i compositor. Va escriure nombroses obres musicals
per a orquestra, així com diverses òperesi sarsueles.El 1901 fou nomenatfill predilecte de València.
n2
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—Cuando tenga veinte afios, ése sí que serà valiente —diu son pare,referint-se a que

és molt revolucionari.

Guanyaven 4,50 francs perhorai se'n han tingut quevindre, diuen, perquè els companys
de treball els censuraven que, estantels proletaris espanyols en revolució, estigueren ells
tranquillamenta França.
—Esto había de venir —diu el de Huelva—. Los obreros éramos unosesclavos.

—la léstima es el mal que se hace —diul'altre, més humà.
—Pues aún falta hacer més. Para estar bien, hay que hacer mucho mal. Nosotros no lo

veremos: el bien serà para nuestroshijos.

Demostren un odi concentrat cap a tot lo que olga a església, especialmentflaresi
monges.
—lLo buenoes que ya no volveràn —diu el de Huelva, mirantcapa l'església.
El poble humil, abandonatperl'església, es retorna en contra d'ella,car sil'església no
serveix pera redimir-lo, és un paràsit més a esplugar.
ml

Pel diari Fragua... s'assabentem quel carrer del Trinquet dels Cavallers es diu ara de
PanchoVilla," un heroi de la FAI qui va morir al front de Terol.
Un corresponsaldel Nevv Yort Times considerafracassada l'ofensiva facciosa i quel general
Franco espera a la primavera pròxima.
Els diputats anglesos que visitaren el front de Madrit publiquen un informe on, entre
altres coses, diuen no hauretrobat proves detropessoviètiques.
Hi ha calma a totsels fronts: però l'aviació lleial vola un tren facciós prop de Màlagai
bombardeja Mondragón, Màlagai altres parts.

Als voluntaris alamanysde la part dels facciosos els diuen dlos morosrubioso.
—e—

Pepe Senentensdiu que, segonsun xoferdel'Estat Majorlleial, Madrit està molt en perill.
Van fortificar Cuenca i Albacetpera retre Madrit. El general Miaja volretre'l, però el general
rus volresistir. Militarment, diu que se està bé, segons ha ogutdir, políticament, molt mal.
Els facciosos volen tallar la carretera de la Corunya que passa perl'Escorial i ataquen

Boadilla. Una de les columnes governamentals ha quedat reduida, aquí, de 600 a 140.
Sembla que.ls facciosos estan sobre Guadalajara.

le.
Fa ja molts dies que es nota que-s diaris no diuen una paraula del'ajuda russa ni en bé
ni en mal, sembla una consigna:per contra, parlen insistentment de l'ajuda d'Alamanyai

Itàlia als facciosos.
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Es refereix a Rafael €Pancho Villar, i no a l'heroi de la revolució mexicana. Va participar en l'assaltal

quarterdel'Alberedai lliurà batalles a Sarrióni al port d'Escandón.Era membre de la Columna de Hierro.
N3

mg

Salvador Burgosés elforjador que-nsfa els treballs grossos que no podem fer nogal-

tres.

:

És u d'aquests burgesos, com n'hi han tants a València, que a força de treball i no Mirar

hores ha pogutfer-se un tros de pa.

Ara li han colHectivisat el taller senyalant-li un jornal de 10,50 pts. les huit hores,i ell,
com és natural, en acabarla jornadaesllavai es vist i, com els deméstreballadors, se'n ya
de passeig.
Però hi ha quefer factures, cercar feinesi altres coses que quan era burgésfea senslímit
d'hores,i igual en treballava deu que catorze,si eren menester.
—Haurem de buscar un escrivento llevar-me dela forja.
Ab això no havien caigut.
Mecontael cas d'un planchero (emmotllador de planxesper a aut a martell) que, en

colHectivisar el taller on treballava,li rebaixaren el jornal de 16 pessetesa 12, i en tornarla

feina, observaren no era tan perfecta.

—yÉs quees creuen que un planchero de dotze pessetes potfer la mateixa faena que

uU de setze2

Elsa
Es diu que ahir, els facciosos de Terol atacaren produint als governamentals unes mil

baixes i que precipitadament ha tengut que eixir cap ad aquell front unaaltra columna,
Dimenge,a vint de desembre de 1936
——a—

Paquito Ruvira ve a casa (Ícarrer de) Bluenaventura) Durruti) i ens ha dit que li va Oure a

Queipo(de Llano) per ràdio que avancen pel sur per Madrit.
salee

Ixc ab Xari-Víctori Toni-Lluís a pegar un passeig pels Jardins del Reali ens trobem els
germans Gasch.
Mediuen que a Carles Sarthou el mataren a Vilarreal"$ uns qui vingueren perell: que
també han morta la darrera regina dels JocsFlorals, senyoreta Colomer (Concheta Colomer
i Selva).

Aiximateix, m'asseguren quela col-lecció de Gonzàlez Martíl'han destroçada i que per
les que tenia don Miquel Martí anaren ab camionsi se les endugueren.
De Lo Rat Penat me diuen que, gràciesa-n Lluís Cebrian Ibori Josep CastanyerFons, qui
feren tornar ço que s'havien endut, s'ha salvat perara i que volen reorganisar allò.
419 Carles Sarthou Carreres (Vila-real, 1876-Xàtiva, 1971). Jurista i historiador. Membre del Centro de
Cultura Valenciana i de Lo RatPenat, cronista de Xàtiva i conservador del museu municipal d'aquesta ciutat.

Afortunadament,els informadors de Nicolau Primitiu es van equivocar.
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Segonsels diaris, els facciosos ataquenpervarisfronts a l'hora, però són refusats, en

canvi, els lleials avancen pelN.
L'aviació facciosa bombardeja les estacions de Villena, Hellín i Chinchilla, no conseguint,

com sempre, més que matar donesi xiquets.

Es dedueix quel capità Ramsay, a la Cambra anglesa dels Comuns, ha atacatels rojos

espanyols pels horrors comesos.2
El general Franco ha comunicatal Foreign Office que ha minatels ports de Barcelona,

Tarragona, València, Cartagena, Almeria, Màlaga, Bilbau, Santanderi Gijón. No diuen res

d'Alacant: serà oblit2

En Fragua..., F. Direitinho insisteix, sens aduir més proves, que Franco és mort. El Comité

de Guadasuar es manifesta contra els comunistes. Uns evadits de Palma diuen que aquí,

els facciosos en porten assassinats uns cinc mil.

sms
La germana majorde la dida de Xari (Gómez), Leonilda, fou monjai se'n va eixir del
conventcasant-se ab u que,si no és dela FAI, té algun parentiu, per ço que toca al poc

coneixement. Sembla, peraltra part,un infeliç.
Quanafusellaren els xics de Massarrojos, l'ama volia llavarel fill i el marit de Leonilda va

anaral milicià de guarda en el dipòsit demanant-los si podien accedir ad aquell favor:

—Camaradal —li respongueren—. Això no huvolel poblel

I ell heu ha dit tan convencut.
Com la dida plorava, u dels energúmens que parlaven va dir:
—Ad eixa devien de matar-la, qu:és la mare d'u d'eixosafusilats i serà fassista.
A quint punt ha arribatl'odi sembratpels xacals dela polítical
—Pe—

Vicent Bueso, que està de metge ajudanten l'hospital, me diu que portaren aquí uns
ferits d'un Comité de poble (Alcubles2) en una refrega ab la Columnade Ferre, en la qual
aquesta va tindre baixes.

Els de la Columnaes presentaren enl'hospitalab la pretensió que'ls entregarenels dits
ferits i en l'hospital es negaren sens una autorisació en regla, però poc despréses presen-

taren ab la dita autorisació i una ambulància, tenint que entregar elsferits, dels qui ja no
s'ha sabut res més.

Me diu queara ja no deixen entrar armats en l'hospital: com al principi, a la porta hi ha
un punton es dipositen les armes dels qui volen entrar.

420 —Archibald Henry Maule Ramsay (1894-1955). Militar anglés i membre de la Cambra dels Comuns, on
va defensarels militars revoltats.
NS

—l—
Primi (Gómez) ha preguntat a u dels xofers d'ambulàncies camuflades que porten unes
creuetes rojes dins d'uns cercles de 20 centímetres, més o menys, per què les camuflaven,

i li ha respost que és que-s facciososles cerquen per a bombardejar-les.
Poquesvoltes haurà arribat a mésla estultícia humana.
mo

Victor (Bueso) me diu que ha cobrat del mes de novembre, com a honoraris, 125 pes-

setes. Després encara hi hauran detractors de les ventatges que reporten als intelectuals
els sindicatsl
Gómez Davó'""' ha eixit encara més beneficiat: ha cobrat noranta pessetes.
Qualsevol peó d'obrer de vila —dels quiestan al serveidels oficials, quia la llur volta estan
dirigits per encarregats, i aquests per aparelladors, i encara aquests sots els arquitectes—

cobrarà tres voltes més.

Però estem en hores de sacrifici i són precisamentelsintellectuals, els hòmens de cultura,
els qui han de donar eixemple d'humilitati sacrifici. Fins ara, eren ells els qui disfrutaven de
certes preeminènciesi tracte, encara que no solien tindre la bossa massa plena: ara hi ha
que descendre de categoria. Tots camarades. Però és just que-l múscul estiga ben pagat,
Quia nominorleo/2

Quifruixca del poder no reconeixerà privilegis superiorsals d'ell a nengunvasall: perçò,

no pot passar res pitjor a les nacions que caure sots la fèrula les mitjanies polítiques, que

és com dir dels partits polítics.

Dilluns, a vint-i-u de desembre de 1936
—d—

La construcció derefugis contra els bombardejos dónacert desànim als qui anhelem un
prompte acabament ad aquesta malhaurada revolució: car, segons sembla, no va a costar

menys de dos mesoslallur construcció.

Açò ens dóna una sensació de perllongamentde la guerra que desanima al més seré.
S'estan fentrefugis pel Grau:al carrer de Molvedre, en un solar prop de vora céquia: a
l'avinguda del14 d'abril, en la placeta que hi ha davantde l'edifici de la Escola d'Artsi Ofi-

cis, dos a la Gran Via del MarquésdelTúria: altre a la de les Germanies: un altre en un solar

front al Gran Teatre,altre en altre junt al Rialto, en altre solar del carrer del Bany, cap al 32:
a la plaça de l'Encarnació,junt al fonament de la muralla, front al carrer de Borrull, entres
de Carnicersi Balmes, en un solar cantonera Ripalda i carrer de Dalt: a la plaça del Carme,
421 Antonio Gómez Davó (València, 1890-1971). Arquitecte. És autor de diversos edificis emblemàtics
de València, com ara l'edifici del Banc de València,i també va ser un dels arquitectes que dissenyà un bon
nombredels refugis antiaeris construits durantla Guerra Civil.
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Expressió llatina que significa literalment cperquè el meu nom éslleón, amb la qual Nicolau Primitiu

volia referir-se a la major valoració durant aquests anys deltreball manualsobrel'intellectual.
N6

davantl'església, a la plaçeta on és la estàtua de Pinazo, junt a la Generalitat, on apareixen

els fonamentsde l'antiga casa de la ciutat: en un solar delcarrer dels Serrans, que va d'aquí

a Palomino, en el jardí d'una casa del carrer del GovernadorVell, 7, on apareixen fonament
forts, en la placeta de la Universitat,i en el pati de les mongesCatalines.
No:n sé d'altres, per ara.
SUR
A (Carlos) Gargallo li han contat que unsxofers conduint un convoi de camions de queviures Cap a Madrit, ab açò dels desviaments de carreteres pel setge dela dita capital, es
despertaren i quan menys s'heu pensaren,es varen trobaren terreny facciós, i quan ja creien
que anaven a matar-los, els donaren a dinar, els tractaren bé i els donaren u dels camions
per a què se'n tornaren al poble i digueren que-ls facciosos no mataven nengú.

l aixís heu contaren al Comité en arribaral poble, però els comissaris els amenaçaren en
fer-los ço que-ls facciosos no-ls feren, si dien quelcom.
No li (ho) han dit el poble.
—l—

Doménec (Gómez)està arreglant-se un queixali el dentiste li ha dit que tenen prohibició

d'emprar or en les montures de boca.
Li han dit que han assassinat al nostre amic Vicent Sanz, delstallers de bàsculesi caixes

de caudals del Grau. Aiximateix,li han dit que han victimat els advocats Ricard Mir i fill.
ed

He anat al molí de l'Esperança per visitar la mare de (Francesc) Soriano i sabre
d'aquest.
La parenta molinera m'ha dit que ja no hiera i que estava que la camisa noli tocavael

COS.

Com l'habitació que tenia en el carrer de Salamanca no l'habitava, el Comissariat de la
Vivienda va obligar-la que admetera uns refugiats: un tinyent coronel qui venia de Madrit

ab la família, total deu.

La mare de Soriano ficà totesles coses en un quartet (roba i ornaments d'església de
son oncle, papers i demés coses)i els va deixar la clau i la casa a la disposició dels nous
ocupants, creguent que ja estava tranquila.
Pocs dies després anaren a avisar-la que havien estat uns a registrarel dit quarti, per
més que s'havien negat, havien dit que es tractava d'una persona facciosa i que anirien

perella.

S'enduguerentot quanthi havia, però es deixaren els ornamentsd'església. Era un

robatoril
Llavors se'n anà del molí cercantrefugi a Paterna en casa de la dida del fill, però el marit

d'aquesta va amenaçar la seua dona ab anar-se'n al front si es quedava en la casa.

7

Va cercarrefugi en casa d'una seuacosina,a la plaça del Botànic, i aquest va dir-li QUE

tenia elfill al front i que era comunistei li havia anunciat QUe tornava, i que mentresestiguela
enfora, podria estar-hi, però que en vindre, heu creia UN. perill,

Llavors la molinerali va buscar refugi en casa d'una Parenta seua, darrere la plaça d€

l'Espart. l aquí es troba refugiada, sense eixir ni guaitar.

El fill ha sabut l'odissea de sa mare perseguidai li ha escrit que s'amaguei no es preo-

cuped'ell.

Sembla que IFrancesc) Soriano haestat avalat, per fi, per un sindicat de la CNT, i qU€

va eixir.

El Comissariat de la Viviendaels ha notificat que buiden l'habitació reservada pera ficar

mésrefugiats.

Quèfan dels ornaments2 Quo usque tandem... 27
—e—

Metrobe ab Ferràç menor,arxiver. Me sembla molt desmillorat.Li preguntesi sap quel-

com del'arxiu de la seu:

—Van per dins buscant metals i pareix que-ls fa goig l'Arxiu: ya han dit als del municipal
que vagena triar lo més importanti que se hu enduguen.Si açò dura, no quedaràres, Ni

quedarem ningú.

Bo
En el refugi queestan fentjunt a la Generalitat apareixen els fonaments de l'antiga casa
de la ciutat (per cert, que costen de desfer). Alllat d'un fonamentrobust, probablement
arran d'una arcada, apareix un pou la qual secció sembla una cacau.
En el refugi de la Universitat, a menys d'un metre del pis actual, n'ha aparegut u de rajola
curiós, format de huitans rojos B i quadrats A que són com una evolució dels que diguem .
del pensamento del'escarabat mitgevals, que tant abunden en elgòtic final.

(dibuix, pàg. 123b)
En els refugis de la GranVia (tres), arena.

423 Expressió llatina procedentdel discurs pronunciat per Ciceró al Senat romà per a denunciar Catilina:
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra2 (ej Fins a quan,Catilina, abusaràs de la nostra paciència2x)
(Ciceró, Catilinària).
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sie

He trobat el germà de Joaquim Reig, qui m'ha parlat dela situació actual d'una manera
tan incoherent que m'ha semblat un poc transtornat,i té motius.
Me diu que son germàestà bé.
El tenen amagat, perquè el busquen.

—h—
Lluís (Zalbideal ens diu que-ls militars estan ja a cinc quilòmetres de Guadalajara, que
han afusellat un general traidor que retrassava les operacions, que Franco ha pres personalmentla direcció deles operacions sobre Madrit, i que Varela i Yagúe han anat a Mallorca
per preparar el desembarca la península.
—b—

Víctor (Buesol i demés arquitectesdels refugis han visitat a Juli Just2" ministre d'Obres

Públiques, quis ha dit que-ls refugis van molt lentsi costen cars, que-ls de Múrcia, començats
a l'ensems, estan molt més adelantats: que no hihan diners: que hi ha que fer economies:
que hi han massa tècnics...
El ministre vol una espècie de guarda miedos, cquela gente se sienta segura3,etca., però
els arquitectes volen construir sobre segur.
—Si cau una bombai destroça unrefugi, al ministre no li passarà res, però als arquitectes...

Estan fent un refugi al carrer del Periodiste Azzatti, cantóal carrer de St. Vicent (Largo

Caballero), en un solartot arenai argila: altre, en un solar cantóals carrers Ribalta, Llanterna
i St. Vicent(igual subsòla l'anterior).

A un solardel carrer del Bany, als nombrespars, cap al 32-34, baix fonaments que arri-

ben a menys de dos metres, apareix sols arenai argila: i en la plaça de la Encarnació, juntal
fonamentde la muralla xv, igual subsòl.

Víctor diu queldelsolar Ribalta-Llanterna-St. Vicent va a ésser abandonat, perquè l'Ajun-

tamentl'ha venutper 300 mil pessetes queli paguen enseguida sotstal condició.
Hi ha qui tinga 300 mil pessetes2 Serà algun marxistel

he
Es veu moviment de camions de la Columna de Ferrei Torres Benedito quevan cap a

Terol. S'ha enviat molt de material i diuen, eufòricament, que-l dimecres entraran a Terol.

Diuen que-s rebels qui defenenTerol són rònegamentunscinc mil.

424 Juli Just i Gimeno (València, 1894-Portvendres, França, 1976). Polític. Militant del partit blasquiste PURA,
el 1934 va fundar Esquerra Valenciana. Fou ministre d'Obres Públiques en el Govern de Largo Caballero,
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Biel
En casa de Pepe Senent, me trobe el xofer d'Estat Major, qui solvisitar-lo.
Diu quela gasolina va racionant-sei es formen llargues cues pera prendre-la. De trenta

litres quen demanava,li n'han donatvint. Diu que estes nits passades han vinguttrens de

milicians de les parts d'Alacantcap a Terol: que Guadalajara està a punt de caure: que es
tem quel Guadarrama caiga per manca de queviures,i altres notícies.
En el sur ha caigut Bujalance, on era el quarter general d'aquestsector.
També mediu Senent que el general traidor afusellat era (Gregorio) de Benito i que
el general Moscardó ha estat nomenat per a comanar les columnes que operen sobre

Guadalajara i Cuenca.

El xofer ha ogut dir que si cau Guadalajara, caurà Madrit enseguida.
—m—

La Correspondencia... porta la notícia queelvaixell rus Romsomol, carregat de mangranes
per a Bèlgica, ha estat afonatpels pirates de Franco, que un altre vaixell facciós ha bombardejat Cullerai l'avió correu de Marsella-Barcelona, que 200 individus de la Federació
Arrocera s'han queixatal ministre de la Governació, (Angel) Galarza, dels robatoris d'arròs
i dels comités.
—h—

M'han dit, no sé ab quin fonament, queleslliures es cobren a 52 pessetessi són de billets

estanpillats pel govern de Burgos,i a 220 si no heu estan.
—)—

Ma muller diu que ha estat huiT., ab la seua risa estúpida queli causen les gràcies que

ell mateix es fa. És comuniste, dels més comuns, que practica l'amorlliure i altres coses

lliures, es casà ab una prostituta que va traure d'una casa non sancta, acció meritòria que
ella paga armant escàndolspelveinat, segonsdiuen llengúesviperines que s'atreveixen a
dir si li pega al seu redemptor.

T. ha dit que tots els qui tenen dinerssón feixistes (hui, els adinerats són marxistes i de

la FAl: els demés deixaren de tindre'n fa temps), i que encara ne queden cent mil. Ell n'ha
denunciat set del seu carrer i encara n'ha de denunciar més. Cadascú denúncia els del seu

carrer.
—Si bombardegenValència els facciosos, a muntons s'han de veure els morts pels carrers

—hadit riguent-se ab sa risa imbècil.
Ma muller està espardalisada.
Dimarts, a 22 de desembre de 1936

—d—

Ma muller me diu que la dona deFeliu, el dels Sótanos, assessinada ab el marit, estava

prenyada:la filla major era molt guapai festejava. Hi havia molta amistança des que nosaltres,

fa anys, estiuejàvem a Serrai ells hi eren també.
721

—b—
Mon germà Paco me dóna compte de lesgestions que té fetes per a construir camilles i camastros. Ha anat dies alamon per aconseguir-ho sensassolir èxit. El qui semblava
encarregat, del PC,li féu el pedido de 300 llitsi l'envià al ministre de Guerra per a què hu
conformaren.
Acíli digueren que calia un expedient, el del PC, creia que la revolució havia simplificat
el procediment, però va tindre que accedir.

Unsdies després, va tornar i mancaven unssagells i alguna altra fórmula, però tot açò te-

nint cada volta que anar d'ací capallà i de dalt cap a baix i de covachuela en covachuela.

—Hi ha unlio als poders que espanta. Tots manen. No sé com no han perdutja la guerra
—mediu Paco.
I, per Ai, se hu ha deixatestar.
—(—

Pepeta, la dida de Primi (Gómez), diu que a Bétera hi han famílies controladesi no controlades. La seua no heu està.
Els controlats tenen cedit al Comitétotsels llurs béns, tenen assignatjornal i compren
per medi de cartons.
Els no controlats comprenaldiner, si-l tenen, i es cerquenla llur feina quan no-n tenen

de pròpria. El Comité no-ls en dóna si no.ls necessita, és a dir, després quetotsels seus
estan ocupats.
Pepeta té dosfills besons en un forn (no) controlati els donen dues pessetes a cadascú.
Si estigueren controlats guanyarien sengles 11 pessetesi aixís, quan hi hagen forners controlats que-ls puguen sustituir, els despatxaran a pesar de la baratura que-ls costa.

Aquests dies passats ha hagut un plante en un amagacem detaronja perquè u del
Comité, més purità, es va plantar a la porta cridant:
—Totesles no controlades, que se'n ixquen.
Però totesi controlades com una sola dona arreplegarenllurs einesi se'n anaren.
eli

Els diaris diuen quel'aviació facciosa ha bombardejat Madrilejos i que perterra ataquen
per Aranjuez, Somosierra, Villaverde, Guadajara, Boadilla i Pozuelo: però ésrefusat.

Catorze avionslleials han fet fogir setze Heinhels"S rebels que volaven sobre Madrit.

Tambél'aviació lleial ha bombardejat les enfores de Badajoz, la estació i pont de Mèrida,

Nafarrate al nord,l'estació delferrocarril de Terol, i pel sud Bujalance, Alcaudete, Castro del
Rio, Valenzuela i Porcuna.
Entre-ls facciosos continuen renyint falangistesi requetés, i a Vigo,els antifeixistes arranquenelscartells perla nit. Per ací també se'n arranquentants com ne posen, i em sembla
que no deuenésserelsfeixistes. Si no se'n arrancaren,les parets tindrien ja crosta.
425

Avions de procedència alemanya emprats per les tropes franquistes duranttota la Guerra Civil.
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Fragua... diu que Mola es va equivocar en prendre Irun per compte de Bilbau, i que vol
rectificar. Els facciosos ataquen per Osca, Casp, Sàstagoi altres punts d'Aragó.
Anglaterrai Itàlia estudien un acord sobre el Mediterrani.
Es veu que entre el SRI (SocorsRoig Internacional) (comuniste)i el Departament d'Hospi-

tals de la Delegació de Sanitat hi ha pugna. Aquell va al seu negocipolític i compta ab gran
cantitat d'ingressos, mentre que-ls hospitalsi la Creu Roja no deuen anar molt boiants.
L'aviació facciosa bombardeja la estació d'Hellín.

Verdad diu que-ls facciosos bombardegen Novubera d'Astúriesi volen atacar per Siguenza
i Terol en vista delllur fracàs sobre Madrit. També han canonejat Cullera i han caigut bombes
enterritori francés.
Els facciosos de Canàriestiren a la marels antifeixistes.
La fàbrica d'armesde la Vega haestat destruida perla nostraartilleria, causant una gran
pèrduaals facciosos.
—O—

Lluís (Zalbidea) ve i diu que-s rebels han pres Taracena, Antequerai Valenzuela.

EL
Diuen que Radio Sevilla va dir anit que havien caigut Aranjuez i Guadalajara.
Dimecres, a 23 de desembre de 1936
—qa—

Solidaridad Obrera, de Barcelona, orgue de la CNT, publica unarticle contra l'actuació

d'IIndalecio) Prieto en el Ministeri de Marinai Aire, també contra el Govern d'Euzcadi, per
haure rebutjat la CNT.
És burla del general Franco perquè vol querellar-se del Banc de França per haure admés
l'or espanyoleixit inconstitucionalment.

El Manuel Arnús diu que ha estat incautat pel Govern de Cuba per haure's sublevat la
marineria,i la oficialitat, desembarcant, va denunciarelfet.
El setge d'Oviedopels minaires ha estatrestablit novament. Han desembarcat a Sanlúcar
de Barrameda6.500 alamanys.

PE:MES
Ma muller està desesperada perla carestia de les subsistències:el pernil, a 18 pessetes
tg. si es compra sancer(no està permés vendrells sancers), i al detall a 30 pessetes Rgrm.,
fesols a 3: el llus a 12 pessetes, i la sardineta fresca a 10 cèntims una.
—l(—

En eltaller, MiquelSoriano, de Burjaçot, està molt desanimat.
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—Quan s'acabarà: —me pregunta—. Anem a morir tots de sentiment.

La seua família és tota molt catòlica.

i
—d—

Pere,el xofer, me diu que pels camins no es veuen més queauts destroçats. No donen ja

mésquevalespera deulitres, justificant per a qui. Açò, diu que no és més quea la província
de València, car enfora es dóna tota la que es vol.
La culpa,diu ell que la tenen els comités, que gasten sens esme: però els pobles van
estant ja farts. Despús-ahir, diu que passarenperAlberic i, aquí, les dones revoltades demanaren que tornaren les escopetesals hòmens i que donaren comptes.

Parle ab mon germàPaco sobreles estrenes de Nadal. Per mi, que es donen. Mon germà noés partidari de donar-lessi el Comité no diu res. Hui hi haurà sessió de control per a
tractar de varis assumptesi si es treballa el dia de Nadal o no.
La moneda menudaescasseja. Les nòmines han d'anaral sindicati aprovar-les, com
treballen més deles 44 hores —60-, en el sindicat els cridà l'atenció:
—Deuentreballar-lessi fa falta, però no cobrar-les —li digueren a Paco.
Per fi, la sagellaren. Després, ab aquesta nòminas'ha d'anaral banc pertraure els diners

del compte corrent o canviar.

No donen mésplata o billets de 5 i 10 pessetes que aquella que es calcula que cal per
al pagament menut.

o
Aureli Carrascosa m'explica millor ço passat ad Alberic.
La setmana passada,el Comité va detindre unes150 persones: però el poble es va re-

voltar diguent: eiProub, i el Comité, en vista del'actitud, els va soltar.
Despús-ahir, les donesincitaren els hòmens per a què demanaren que-ls tornaren

les escopetes,i el Comité es va veure obligat de tornar-lesi, en veure la seua autoritat

menyspreada,volia dimitir, és a dir crenunciar a la mano de donya Leonor,però el poble
no heu va admetrei els va donar48 horespera què presentaren comptes.

També me diu que a Manisesha passat quelcom semblant.

Aiximateix, me contaelcasdel fill major de Joan Batiste Ferrandis,antic parroquià de casa,
de Sollana, al qui li venérem una batedora d'arròs,i altra ad aquestxic la collita de 1935.

Aquestxic fou u dels 27 que, en acabar-se la batuda d'enguany,se'ls endugueren a
Algemesí i a les portes del cementeri els assassinaren.
El tal anavalligat ab altres dos. Quant cavilaria pel camíl
En arribar a les parets del cementeri, els arrimaren i començaren elstrets i anaren caiguent, i després elstirs de gràcia.

l passaren uns minutsi aquells se'n anaren.
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a rr Dl

—e—

El Ferrandis s'havia deixat caure i tan rebé féu el mort que noli tiraren, segurament. U
dels altres dos estava mort: l'altre, solsferit.
Es va deslligar, deslligà l'altre i se'l va carregar al coll, i aixís emprenguéel retorn cap a
Sollana, i en una casa de camp que coneixia va deixar a l'amic.
—Nopuc dur-te més. Ací et cuidaran bé.

l ell va continuar a Sollana, i s'amagà enla caseta de la batedora.
Pel dematí, va passar un amica quili va dir ço queli passava.Totsel tenien per mort.Li

demanà un salvoconducte per a anar-se'n.

Aquell li hu digué a la família i aquestali cercà el salvoconducte a nom delpare, però,
en tornar, ja no hi era.
Pocsdies després reben avís per un propri a qui li havien de donar el tal document,i ja
no havien tornata sabre resfins aquests dies que han sabutera a França salvu.
qe
Al meu barberli han socialisat l'establimenti ad ell li han assignat deu pessetes. Està
ressignat.

Li dic que-m talle el cabell:
—P.a què) Encara el té bo per a un parell de setmanes.
—h—
Vaig a la Direcció General de Policia, novament, per la questió de la màquina fotogràfica,
i me trobe Domingo Uriel, cada dia méssord. Està de mestre en La Guardia, província de
Toledo. Per aquí, diu que han assassinat molts mestres, de La Guardia no n'han mort nengú,
hi han dosjóvens fogits rònegamenti supon deuen haure'ls mort.
—Eran facistas —me diu.
Vol romandre a València, car té por.
—Undía u otro,los facciosos se apoderaràn de aquello.
Me pregunta pels amics d'acíi jo tinc que respondre-li a crits, i a tot açò estem encara
en la mateixa Direcció. Tinc que traure-lo i endur-mel.
—I—

Apenes deixel'Uriel, me trobe Paco Porcar, el deLlíria. Li preguntesi és cert que botaren
foc l'església de la Sang. Soslaia la resposta diguent ques'ha salvatel retaule. També diu que
s'han salvat 2 mil llibres de l'ermita de Sent Miquel.
Ell, encara que socialiste, deu sentir-ho, potxer que peraixò més, Car és un home prou
culte i bonllirià.

Víctor IBueso) me diu que uns carreters que havien anat al monestir de Senta Catalina
de Sena per traginar quelcom,entraren en la cripta i agafaren una mòmia de monjai
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v
començaren per maltractar-lai, finalment, pujaren dalt d'un escalai la tiraren de dalt baix.
Espectacle vergonyós que ha induital responsable a tabicarla criptal

Dijous, a 24 de desembre de 1936
—t—

En casa es nota el moviment precursor d'alguns aconteixements: Tonii Lluís es casen
pelcivil. No és el mareig de quan a Xari. El casament serà una cosa senzilla.

Anit varen vindre d'Alacant mon germàEliseu i les seues duesfilles.Són els rònecs

forasters, com qui diu.

Serien les deu ve Lluís. Primi es va gitar en companyia d'ell, és a dir, en la casa nuvial, per

a què no:s dorguera.

Els nuvis van en el cotxe de mon germà:els demés se'n anem a peu i en tranvia.
La cerimonia tindràlloc en eljutjat quatre, abans mercat.És la tercera núvia. Hi ha qui
heu pren seriosamenti va enclòs de blanc ab la taronjina i un ram que demanaun tiracordeta per cirineu.

Les parets plenes de mugre, els pisos bruts i ab puntes de cigars, atmosfera de fum de
tabac perincensi els apretons de la gentada, no contribueixen massaa la solemnitat.
Criden el primer. Una vellota ab ram i taronjina tota conturbada demana que s'esperen
uns minuts: el nuvi a mullerar no trigarà gaire. Deljutjat dos passa un parella de casats aca-

badets d'enjouar qui provoquenjoia.Ella és dureta, arriscada, però ell encara és més dur,
ple d'insígnies comunistes, atorerat, fumant-se un pur ab aire de mató.

Perfi ens toca la tanda i, pegant colsades, passem a la sala del jutge, qui sentia la tragèdia

de volerfer cara de jutgetenint-la joliva i poc seriosa, segons expressió de Pepe Senent.

Els nuvis s'asseuen a la dreta del jutge, els testimonis a l'esquerrai l'oficialllig l'acta. El

jutge fa les preguntes sacramentalsi els declara casats. Total, deu minuts.

la una altra núvia qui espera,i ella que entra i no-ns deixa eixir, i nosaltres que eixim i

nos permetem entrar, ens acariciem a impactesi alguna quealtra aixafada fins romandre

ells endins i nosaltres enfora.

ds
El regrés a la casa del carrer de Durruti, exceptant els nuvis, es fa ab al cotxe de sent
Frances: a peu.

Aquí fem el convit: un dinar íntim, familiar: rònegamenthi ha de foraster un company

deLluís, enginyer de la CAMPSA: Montero.

426

Es tracta d'Emmai Blanca Gómez Bay, filles d'Eliseu i Emma Martínez Bay (Alacant, 1893-1957), que

vivien a Alacant, on tots dos exercien de professors en l'Escola Normal de Mestres. També tenien unfill, de
nom Francesc de Paula.

726

Pepito Bellot diu que els milicians de sa casa portavenhui tots els carregadors, car es-

peren feina, puix que diuen si la Columna de Hierro ha devallat de Terol contra el PC pera
venjar engravis.

També Juli Bellot ha dit a Víctor quel Dr. Beltran Bàguena ha contat una cosa sem-

blant.

Pepito va estarl'altre dia visitant el convent de l'Encarnació, acompanyatd'u dels seus
milicians. Ha vistla cripta profanadai tot a benefici d'inventari. Ens prometveure els medis
per a què pugam visitar-lo.

oh
Pepe Senent me diu que observà com un drapaire eixia del solar de front de sa casa on
han trobatels pergamins, i que en preguntar-li on portavaallò, li ha dit que a un amagacens
de draps d'una travesia del camí del Grau.
Un dia d'aquestos anirem a veure si hi aquí alguna cosa.

També mediu Pepe que,del'Olla d'Altea estant, els marinersli contaren que al Mascarat
havien assassinat a moltsi fins en cremaren devius arruixant-los en gasolina.
—e—

Vicent Bueso diu que ahir ingressaren a l'hospital unspoliciesferits i han pogut averiguar que anarena traure un pres de la Model qui, en veuresen l'auti sospitant que anaven
a matardò, ab un navaixeta,es tirà damunt d'ells, ferint-ne algunsi travant-se combati el
mataren: però també u dels policies va resultar ab una cuixa passada per un tret d'u dels
seus companys.

aEn,
Pepe Senenti jo eixim a deambular una estonai visitem el matrimoni Bellot-Porta,i

eixim ab ells per veure unes joguines, perxò entrem en l'antiga armeria de Sehilling,/7
després venda d'objectes d'esportjunt ab les armesi ara ampliada als joguets,situada al

carrer de la Pau.

l aquí trobem Paco Cortés, antic amic. Venia molt a la penya que teníem a Lo Rat Penat
428 en temps de Martínez Aloy,2Almarche/Caruana... Gil i Calpe," sempre irònic, més
427
428
429

Encara existeix l'armeria, només ha canviat de nom es diu Altarriba.
Es refereix a la penyaEl Cid, de la qual eren membresels esmentatsi altres.
José Martínez Aloy (València, 1855-1924). Polític conservadori escriptor. President de la Diputació de

València el 1914 i alcalde de València (1907 i 1917). Degà del Centro de Cultura Valenciana, membre de Lo
Rat Penati cronista oficial de la província de València.

430

Francisco Almarche Vàzquez(València, 1875-1927).Erudit. Professord'instituti arxiver del'Arxiu General

del Regne de València. Degà del Centro de Cultura Valenciana.

431 Jesús Gil y Calpe (València, 1878-1937). Arxiver-bibliotecari. Director de número del Centro de Cultura
Valenciana. Va dirigir la revista Archivo de Arte Valenciano.
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bé mordaç,li dia zel senyor de Benàmer.2 Aquí tenia unes proprietats i, sembla, era el
principal.
Bona persona, tradicionaliste, esquerp, de gènit viu, deixà de vindre a la penya sper no
trencar-li'l cap a Gil Calpex, segonsdia.
Fea temps, alamon que nos trobàvem ni teníem notícies i ens alegrem alamon de
veure un resuscitat. El créiem víctima de la revolució. Fou alcalde de Muro en temps dela

Dictadura.

En veure'ns, també sent alegria. Són molts els quili han fet el buit.Ell ve ací totes les
vesprades. S'hostatja a la Pensió Parísi és la rònega distracció i tambéla rònega amistança,
diu.
Ens conta algunes de les seues amargors, com si es descarregara d'un pes.Ell féu moltes
millores en Muroi en el seu poble, la seua administració fou un model. Tal volta pel seu
ordenancismei esperit rectilini deixara algunes enemistatspolítiques raere seu.
Ha estat detingut quatrevoltesi s'ha salvat miraculosament: unad'elles per la Columna
de Ferre. Es va sentir abandonat, denúncies de eixos enemics que nengú sospita —diu que
es salvà perquè pogué provar que havia estat perseguit per la Dictadura.

Estant alcalde, un Bermúdez de Castro, governador d'Alacant,2 ordenà alguna barra-

basada (no sé quina) queell es negà a secundarescrivint-li una carta de descàrrec, dimitint immediatamenti anant-se'n a Madrit fogit, on va tindre que estar fins la dimissió del
Bermúdez.
Recordantelsfetsi les ingratituts que ha trobat, semociona i plora amargament, sentint

i malalt del cor, del fetge... de la tanda, diríem.

Ço que mésli arriba a la seua ànima de cavaller un poc a l'antiga i quixotenc,és la
escola creada perell a Benàmer. Ha vist com el mestre d'ara mostrava als xicons papers
pornogràfics, estampes nudistesi d'actes poc correctes (en son concepte),i està indignat:
no potpair-ho:
—Perad açò saberllegir —diu exaltat—. Tinc que botar-li foc.
Pobre Cortési Malalt més de l'esperit que del cos, com ens passa a molts dels qui vivim

la tragèdia del nostre poble.
Procurem calmar-lo:

—jDon Paco, hi ha quetindre pacièncial
—Si no la tinguera..I
mg

Repàs de diaris.

Fragua..., emboçadament, continua la seua campanya contra els comunistes. Els minaires
de Puertollano protesten perla indefensió en què estan,car no tenen ni una sola metralladora i temen l'aviació facciosa.
432

—Llogaret del municipi de Muro del Comtat.

433 Es tractava de Cristino Bermúdez de Castro y Tomàs(1866-1935), qui va ser governadormilitar i civil
d'Alacantdurantla dictadura de Primo de Rivera.
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La Columnade Ferre publica una ordre declarant dessertors els 130 de la dita Columna
vinguts a València delfront sensllicència.
Es van a unificar totes les forces d'ordre públic. Veurem si heu consegueixen. De les ordres
al cumpliment d'elles, hi un tret tan llarg que es solen pedre pel camí.

Segonsel part oficial, elslleials bombardegenl'estació delferrocarril de Mèrida.L'aviació
facciosa bombardeja Linares i Baeza,i la lleial Motrico i Zumaya.
El conseller d'Abastimentsde la Junta de Defensa de Madrit, Yagúe, del PC, és greument

ferit per uns milicians.£"
Hi ha hagut dol d'artilleria per Guadalajara, Taraçona, Somosierra i Madrit,i aquí, l'aviació
facciosa bombardeja Romanillos, Majalahondai Las Rozas. Les tropes guvernamentals avancen cinc hilometre per Boadilla sens apenesdisparartrets, trobant el pis sembrat de cadavres
ji armament. Es supon queha estatel resultat d'unalluita entre morosi falangistes.

Al port ha estat capturati duta Bilbau, pels bascs adictes, el vaixell alamany Palos.
Verdad diu queel Dr. Negrín, ministre d'Hisenda, ha tractat ab Anglaterra sobre questions

de relacions econòmiques,tenint bones impressions.

La URSS està indignadíssima per l'afonament del Romsomolpels facciosos, que sembla

cerquen produir un conflicte internacional, vent-se perduts.

El Partit Comuniste anglésvol organisar a Anglaterrael Front Popular, per a què-ls liberals
li taguen les castanyes del foc.
Fins Britanniael Si heu logren...

La Soli (Solidaridad Obrera, de Barcelona) segueix una campanya contra la premsa neutra,
car diu no té raó d'ésser.
Parla de la relació presentadaal Parlament anglés pels diputats que vinguereni, entre les
coses més importants, diu que a Madrit hi han catorze mil presoners entre civils i militars,
que hi han presonsclandestines quel Govern no controla, que, en primer de desembre,
la mitad de les cases de Madrit estaven derruides (em pareix alamon exagerat), que mils
de personesviuen d'una sola menjada al dia, i que no queda més que un camí practicable
per a entrar i eixir de Madrit.

—h
Trobem a Pepe Català, antic company,i li pregunte per Vicent Sanz, el de les bàscules.

Me diu quel mataren ad ell i dos més d'Alginet:
—Ya estava mésallà que ací(foll).

Va estar un dia en eltaller, Pepe Català,i els va dir quel tragueren:
—Encà quesiga per agranareltaller: tingau-li llàstimat
—Sil trauen, el matarem nosatros —li digueren.
434

Es tractava de Pablo YagúeEstebaràn, membre de la UGTi del PC,i delegat d'Abastiments dela Junta

de Defensa de Madrid.El 23 de desembre de 1936vaserferit per un milicià, segurament en un moment de
tensió entre militants comunistesi anarquistes.
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L'endemà va trobar un amic fonedor, qui està a les torres de Quart de milicià,i li va gjr

que l'havien tret per a matar-lo.

El fonedorvol deixar-se-hui no sap com:
—Yo no valc p:a d'açò —li va dir.

Considerem la cruelinjustícia feta contra Sanz. Totala vidatreballant com un desesperat

pera creari perfeccionar una indústria i elevar-la...

—Crea unaindústria, mata't treballant, per a què al final te paguen aixina —me diu
Català.

Divendres, a 25 de desembre de 1936
—l——

Nadal. No es coneix en res. jAh, i que es conegal
Tothom treballa. Yo tambévaig al talleri repartixc unspurscigars entrel personal: però
aprofite el matíper a veurel'exposició de les obresd'art quel PC ha salvat del Palau de Llíria,
que la barbàrie facciosa ha estat a punt de destruir.
No heu puc, emperò, aconseguir, perquèen arribar a la porta m'assabente ques'entra
per convit i jo no estic convidat.
l empreel tempstirant unesfotografies dels ponts de la Mari delRal abelsllurscasilicis
solitaris.
datas
La família Aracil, refugiada a casa de la meuafilla Xari, se'n va a Elx a casa de Pirri, amic

de Víctor (Buesoli fill del pres.

Aquest,el tragueren dela presó i el portaren ad Alacant a declarar, segons diuen.Ells
estan que nos toca la camisa damunt, car no ho sabencert.
—(—

Celebrem el Nadal totsjunts, dinant en bona amor, encara que sensla efusivitat d'altres

anys.

iEn quantes cases regnarà hui la dolor dels membres absents, presos o assassinats2

—úd—
Ma mulleri jo peguem una passejada. Res dóna a entendre que és vesprada de Nadal.

La famosa fira de joguinesi barraconspera infants, que darreramentestà ja convertida en
cubils de pornografia, ha desaparegut,i en alguns solars, rònegamenthi han cavalletsi
engrunsadoresi algun barraconet.
Es fa la vida normal.

Entrem en casa dels modelistes Masi Montesinos. Tonica vol queli facen un pressupost
d'un dormitori per a Doménec:l'encarregat ens diu que Mas no està:
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—Notéel cap p:a res. Ara no:s té més pensament que guardar la pell.

Ens diu que han anata detindre Mas.Ell és catòlic i en el despaig tenia un retrat del papa.
Això, sembla que l'ha perjudicat. No obstant,el personaldeltaller ha abonatperell.
—l vostes pensen en casaments: —acaba diguent-nosel dependent, qui es veu que

té també una preocupació i una porsuperiora l'instint comercial.

En una paqueteria que entrem,el principal -Senabre- ens diu que els militars estan ja
a Sarrión. Són les ganes, segurament.

Els diaris diuen:

Els lleials volen un tren facciós a Monte-Aragón. Aviació lleial bombardeja Còrdobai
Punta Alcolea. Combatd'avionsa Terol.
Fragua... publica un article, eManiobras peligrosas, contra el PC i la seua actuació subterrànea.
Els comunistes volen Nadals: la FAI, no.

La Soli (Solidaridad Obrera) diu quel general Franco deu a Alamanya 230 milions de RM
i l'import de 230 avions. Continua la seua campanya contra la premsa neutra.

Ref
Queipo de Llano (Godellano, que solen dir perací) va dir anit queles tropes governamentals contraatacaren Bujalancei els facciosos, perla contra, els prengueren el Carpioi
Montero ab abundància de material de guerra i gran cantitat de baixes.
gen

A VicentBuesoli ha contat (Rafael) Canyiçares que un milicià qui ha tornat de Terolli ha
dit que atacaren des d'Alhambra pel nord de Terol, quels facciososels deixaren acostar i una
volta dins, quan creien que podien avançar impunement, començaren d'ésser metrallats

per totes bandes quedant-nesis de dos mil, estantell u dels ditssis.
Els facciosos ataquen pelsud deTeroli estan ja a Sarrió.
—h—

Les fadrines vénen de Massarrojos plenesde joia diguent que havientretja totsels

presos, exceptatel fill de la Carrerona, qui ha romàs plorant.
Dissabte, a 26 de desembre de 1936
— d—

En les excavacions dels refugis del carrer del Bany —de Ripalda—,alt i plaça del museu,
no:s troba ja més que arena de dosa tres metres cap avall.
L'església del Carme ha estat habilitada pera dipòsit.
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Peres
—b—

En la porta de la Beneficència, onhi havia el rètol eBeneficència Provincials, estan posant

dinstituto de Asistencia Social Maestro Ripoll.
——

Altaller, Vicent Esteve ens diu que fa dies no hi ha mortandata Paterna.
TomàsVerdegner,el forneret de Massarrojos, conferma que hantretels presosdel PObje,

fins el marit de la Carrerona.El fill va romandre-hi plorant.

Diu que l'han de traure els de Bunyol quelficaren. Està a Sent Miquel del Reis.

—d—
Un altre que també ha vingutdelfront diu que-nl'atac a Teroles sortejaren les columnes
quinaera la que havia d'atacari li tocà a la de Ferro, i que aquesta va ésser metrallada fins
destroçar-la.

Diu que hi ha un capellà entre.ls facciosos que maneja la metralladora d'una manera
mestrívola.
—eO—

A mon cunyat Pepe Senentli ha dit el seu, Juanito Giner, que sab de bonatinta que els
facciosos han pres un vaixell ab dos-cents milions de pessetesenor.

En Marià Gómez,president d'una deles sales del Suprem,li ha dit a don Virgilio Bueso

quela Txeca està liquidant els assumptes queté entre mansi seli ha exigit que entregye

peral dia u de l'any els sumaris de tots els detinguts.

El magistrat que es va encarregar d'aquests, un tal Navarro,li hu ha confermat.
is
Diuen els diaris:

Fragua... publica un manifest delsindicat dels transport, CNT, contra els qui trenquen
cotxesfollament diguent que no hihan reposicions ni es poden fer de nous. També la CNT
es produeix contra-ls assassinats de cenetistes a consequència de l'atemptat de (Pablo)
Yagúe.
lar.

IR protesta contra l'excessiu consum degasolina,i lo mateix el Comité Eixecutiu Popu-

Segonselpart oficial, ha haguttiroteig a Taracenai Lozoyuela. Han estat portats a Benj-

càssim ferits de la Brigada Internacional procedents de Madrit, però es murmura que són

de Terol.

435 —El canvi de nom estava en consonància ambels nousplantejaments assistencials i educatius d'aquests
centres i amb l'abandonament del caràcter benèfici caritatiu que havien tingut fins aquell moment,
Segurament,li van posar el nom de Mestre Ripoll en honor de Gaietà Ripoll, (Solsona, 1778-València, 1826),

mestre de Russafa, acusat de no ensenyarla doctrinacatòlica als seus alumnesi que fou comdemnat a morir

en la forca. Es creu queestracta de la darrera víctimadela Inquisició a Europa.
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o
El generalfacciós (Emilio) Mola dirigirà l'eixèrcit del nord i (Luis) Orgazel del sud.
Verdad... publica un article violent contraels assassins de Yagúei diu ehay quellevar a la
pràctica medidas de orden público: (armoniesentre la CNTi el PC).
Han desembarcat a San Lucar de Barramedasis mil soldats nazis.
ge

A Antoni Hidalgoli han dit que és la ColumnaInternacional que volguéentrara Teroli
va eixir destroçada.

Vicent Bueso diu que perl'hospital es xiuxiueja que-lsferits resultants de la massacre de

Terol els han portat a Concai Benicàssim, diguent que eren de Madrit.

DN
La Soli (Solidaridad Obrera) publica un manifest de varies sindicals atribuintl'assassinat
de Yagúe a individus de la 58 Columna(la 52 Columnai los incontrolados heu paguentot)i
quehi ha que posar remei, car perillen els elementsdirigents.

Dimenge, a 27 de desembre de 1936
—I—

En el cine Tyris, de front casa,$€ es celebra una reunió d'homenatgea la URSS perl'afo-

namentdel Xomsomolpels facciosos.

Aquests, emperò, sembla que no han dit res d'aquest afonamentni es sap quin vaixell
o submaríl'haja pogutatacar, ni tansolssi es tracta d'alguna mina.
No està moltclar açò, ni Rússia es trobarà tan neta de pecatper quantLitvinofff7 no ha
pegat nenguna punyàsobre la taula del Comité de NoIntervenció.
Hi ha desfilada de músiquesi milícies ab banderes.

sabe
Ab la meuafilla Emparet, ixc de passeig capals Jardins del Real.
Aquí trobem a:n Lluís Gallego passejant ab les seuesnétes. L'amic és d'una bonomia

insuperable. Continuem elpasseig.
En Gallego és músic de professió i numismàtic d'afició.

En vindre la incautació dels espectacles, la situació precària dels músics es va tornar
pròspera. Abans, els empresaris dien que no podien pagar músics, ara després de pagar-

los, sobren diners.

Ell, per aquestsresultats, no pot parlar mal de l'actualsituació.
436

Estavasituat a l'actual avinguda de l'Antic Regne de València.

437 —Maxim VVallach MeyerLitvinoff, ministre d'Afers Estrangers de la URSS, depurat per Stalin després de
la Segona Guerra Mundial.
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Dn
L'egoismebrutaldels capitalistes ha creat aquestasituació revolucionària. Ells no han

tingut consciència en el negoci, el revolucionaris també no han tingut consciència dela
:
llur dolor.
El negociés el negoci, dien: també diuen aquests:la revolució és la revolució.
Res pot excusar la manca de consciència, ja siga revolució, ja negoci.
——

València ha apareguttota plena de pasquins de la banca diguent que s'han creatals

bancs ecuentaslibres, de las què es pot disposar com es vullga: que dipositem els nostres

dinersen els bancs: que els obrers reconeguenels passius de les empresesincautades o
controlades, car són actius d'altres negocis...
Un poc tard. Música celestial.

Tots saben lo amarg que heu hanpassatels contacorrentistes,i res no prova que haja
passat el perill.
DELJI:
En passar pel Cercle de Belles-Arts2 que estàsituatal carrer de la Pau, prop deles
Comèdies, veem queestà clos.
Haurà desaparegutel Cercle: Realment, portava una vida lànguidai un pocfalsa. Havia
passatla seua època.
—e—

Vicent Bueso ensdiu que ha ingressata l'hospital un aviador completament abrasiti en
un estat veramentllastimós. Creu que no neixirà.
Handit que dos avions han xocat a Manisesi s'han incendiat.
També ens diu que ahir va arribar a València gentfogint de Mançanera qui dienels
militars rebels estaven ja prop. Alguns dien que ja eren a Barraques.

sl
Vorín Bueso és un cosí de Víctor, pertany a la CNT i té un germà comuniste comissari
polític d'una columna motorisada de 8.000 hòmens, del PC, que està destacadaad Alacant.
Diu que té 35 pessetes diàries de sou. També té unaltre germà comuniste en elfront de
Madrit.
Reprovales activitats de la Columna de Hierroi li pareix molt bé l'actitud del PC.
Conta que la dita Columna va anar a Gandia a desarmar els carrabinersi, en arribar a un
lloc i resistir-se a estar desarmats, els mataren, però es corregué la noticia com un reguer de
pólvora pertots els demésllocs de carrabinersi, en tornar-se'n cap a València la de Hierro,

estaven apostatsen el camí i vindicaren complidamentelsllurs companys.
438

El Cercle de Belles Arts de València va ser createl 1894 i instal-lat en un local del carrer de les Avellanes.

Desprésde la guerra, els localsestraslladaren a la plaça de Marià Benlliure. És evident que, perla ubicació del
lloc a què esrefereix, es tracta dellocal de la Societat Valenciana d'Agricultura, que roman al mateix lloc.
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l

Fa pocs dies es nomenava que la Columna de Hierro devallava de Terol per fer una de
les seues i demanaren carrabiners voluntarisi tots volien anar. No varen caldre.
Hui, diu que hi han 5.000 carrabinersdisposats a enfrontar-se ab la Columna.
El dia que va ocurrir la batalla de la plaça de Tetuan,els de la Columna portaven morts
13 de la Gepa (GPA: Guardia Popular Antifascista).
Diu que fa pocsdies han mort el Comité de Gandia pels abusos queféu.
sig

Els diaris diuen:
Fragua... continua les seues diatribes contra el PC per l'assumpte de Yagúei altres. Parla
sobrela dificultat dels abasteixements i hu atribueix a la existència de 4 delegacions: Vascònia, València, Madrit i Catalunya, que entre totes pugenles subsistències.
Decret suprimint novamentels controls dels camins. No:s dirà que aquest Govern no
mana..., senyal que no l'obeeixen.
L'aviació lleial bombardeja l'estació delferrocarril i la fabrica d'electricitat de Terol, també

Alcalà la Real.

En Madrit han suspésla publicació de CNT. En Tànger, uns marinsitalians han destroçat
la imprentadel periòdic Democracia, que defenia el FP espanyol.
Els facciosos ataquen Belloque, delfront d'Aragó. Un submarífaccióstirà, sensresultat,
a un vaixell governamental dos torpedes de 6,50 metres quees clavaren en la serra de la
plaja i resultaren de fabricacióitaliana.
El Comité de la indústria sedera catalana acorda treballar 24 hores setmanals a Causa de
la pocafeina,i cobrar-ne 32.
Es publica un decretcreant, transitòriament,els consells provincials en sustitució de les

diputacionsi gestores.
IE

Carme, la fadrina de Xari, en vindre de Massarrojos, ens conta que per u de Paterna ha
sabut queeste matí n'han mort aquí coranta: que a Alfara i Moncà estan ja quinze dies sens

carn, i les dones van a València a comprar a La Blanca.

S'apuntaren a da cartas —aixis diuen a ço del comunismellibertari (2)— voluntàriament,

per por, i ara, més animoses, van borrant-se. Hi havia qui en sa casa entraven 40 durssetmanals que entregava al Comité,el qualli'n tornava dotze, i després no tenien de ço que
anaven a comprar i els calia.

Ara volen obligar-los a ela carta, com van a Massarrojos a comprar, especialment p:a
els de les Casetes (de Badial, preferentment, va anar un tal Gadea, del Comité de Moncà,
al forn de Rafel, comminant-lo per a què no venerapa a les de Moncà,car, sinó,li botarien
foc al forn.
S'espera soroll.
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Dilluns, a 28 de desembre de 1936
— ad—

Dia d'Innocents. Ma muller va a Massarrojos.
cles
(VicentelRiera, el modeliste, me diu que han socialisat les barberies a Burjaçoti n'han
deixat solament quatre. Açò ha fet que la gent s'acumule i augmenten els qui s'afaiten en
llurs casesi ara, en vista de la disminució de treball, els barbers volen demanar que simpose
una contribució de 1,50 pessetes mensuals a cadascú dels qui poden barbejar-se, vagen
O no a la barberia.
S'han quedatsenscarn.L'altre dia, els del Comité arreplegaren el sucre que poguereni

se'n anaren ab un camió percanviar-lo per 20 moltons per a la Columna Templei Rebeldia,
i el poble ha romàssens carn i sens sucre.

——

Vicent Esteve me diu que ahir, a Paterna, mataren dosjóvens de 25 a trenta anys. Cos-

taren molt de matar.

Es
Vaig a veure l'exposició delPatriarca, on han exposat les obressalvadesdela fúria feixista

en el Palau de Llíria, del duc d'Alba.
En mig delpati, crida l'atenció un túmul de base quadrada que ostenta senglesrètols a

les seues façanes on tracta d'enlairar la labor cultural del PCi fer resssortir la barbàrie dels
facciosos.
Especialment, crida l'atenció u d'ells on diu quel ministre d'Instrucció Pública hafelicitat
el PC per la seua salvació del dit palau.
No oblidar quel ministre esmentat ésdelPartit Comuniste.
Hi ha una enorme gentada que no deixa veure bé. No sé com no estropejen les obres.
Per damunt dels caps vaig admiranti em forme una vaga idea de ço queseria el museu-

palau.

L'exposició ocupaelpati,l'escala i la galeria. Perl'escala és difícil pujari abaixar.
S'ouen una de comentaris absurdes i desagradables...
En eixir, la cua per a entrar dobla pel carrer de les Comèdiesen files de tres i quatre.
—e—

Soli (Solidaridad Obrera) posa de relleu la campanya quel PC fa contra la CNT. Ataca ad

Aguirre per haure eliminat la CNT del Govern de Bilbau.2
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José Antonio Aguirre i Lecube(Bilbao, 1904-París, 1960). Polític, militant del Partit Nacionalista Basc

i primer lehendatari d'Eushadi, formà un govern de concentració amb la participació tant de nacionalistes

com dels diversos sectors republicans.
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Diu que des dela sessió dela Societat de les Nacions s'han introduit a l'Espanya facciosa
20 mil alamanys.
El PSUC atribueix la carestia del pa a Barcelona a la CNT i la FLSU (Federació Local de
Sindicats Únics) i la FLGA: diu que-l PSUC, desprésd'eliminar el POUM,volfer ço mateix ab
la CNT-FAI.
Diu queItàlia abandona les Balears a causa deltractat anglo-italià.
També diu quel vapor Magallanes esquiva el seu bombardejament, prop de Tarrazona,
per un vaixell facciós, fent ràpidament marxa enrere.

Fr
La ràdio facciosa ha dit que-ls rojos han destituit el general Martínez Monge, qui comanavales forces delfront sur, en vista dels èxits.
Els facciosos han pres Lopera i estan atacant Adamuz.A Terol han abatuttres avions
francesos, varis tancsrusosi els han fet moltes baixes als governamentals.
(Francisco) Franco acusa que han passatperla frontera francesa més de 50.000 internacionals i que porten abatuts 72 avions francesos.
mg

Mancarà prompte carn i pa. S'ha extés el costum de posar cadiretesi poals (segons

l'objecte) a les cues, mentre els tornantsvan als llurs quefers.

A Barcelona han prohibit que formen en les cuesels menors de 14 anysi no donen més
que un Hg. de pa. Allí han hagutrinyes en les cues i manifestacions de dones en contra de
la carestia.

pate
En arribar a Casa, em diuen que Desideri Criado/"P fill del meu amic Desideri, qui estava
pres, en eixir, ha vinguta visitar-me en nom de FrancescSoriano.
També diu que hatret la seua cunyada. Tant a l'u com l'altra, els teníem per morts.
Diu que a la Presó Modelhi han uns tres mil detinguts, però que vant traguent-ne
molts.
—l—

Radio Tenerife diu quea la part de l'Espanya roja s'han cremat 20.000 templesi convents
i assassinat deu mil sacerdots, i que a l'Espanya facciosa hi ha tranquilitat.

La Correspondencia de València porta la notícia que Alamanya amenaça enviarvaixells de

guerra si no deixalliure, el Govern deBilbau,al vaixell alamanyPalos, detés aquí.

440 —Desiderio Criado Cervera. Fou president del Tribunal Tutelar de Menors de Valènciai tinent d'alcalde
de l'Ajuntamentde València en la primera comissió gestora després de la guerra.
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MM
Citat
Primi (Gómez) ens conta l'amarga odissea d'una condeixeble seua (Encarnació Pallaés

Ciscar), que ha trobat desconeguda per desmillorada a consequència dels sufriMents.

Educada en casa d'un oncle seu, canonge, en Juli Ciscar, qui vivia ab altre canonge, ROgeli

Chillida,"' famós predicador, ha vixcut una horrible tragèdia.

Registraren la casa i se'ls emportaren als dosi els assassinaren.Els deixarenalcarrer. Tam-

bé a un germà della el tancaren pres. Registraren casa sa mare i també se hu endugueren
tot. El pres està sens mudar-se, perquè no tenen roba que enviar-li.
Li romania sa mare i un germà malalt d'una úlcera quiestavaalllit esperant una operació,

i, a pesar d'això, se'l volien emportar encarafóra a rastres. Sa mare, desesperada davant de
tanta crueltat, se'ls interposa:

—Sise lo llevan, maten-me a mí primero.
Per fi, el deixaren, enduguent-se-li finsl'últim cèntim.
No quedava més recurs que ço que poguera guanyarla xica en una escola: però, tractada
de facciosa,la deixaren sens plaça.

Per fi, ha lograt collocar-se d'interina a Moncà.
Dimarts, a 29 de desembre de 1936
—ta—

(Carlos) Gargallo me diu que, segonsla ràdio del Govern,l'aviació facciosa bombardejà

Puebla de Valverdei Sarrión, ço que voldria dir que aquestes poblacions estaran en poder

dels facciosos.

—b—
No deixesdeferla part perquè no puguesferel tot quan la partinicia, quant menys,

l'obra meritòria i el tot és al futur problemàtic.

No destrueixques allò que pugaésserútil als altres pel fet que nor siga útil a tu, O ignores
la seuautilitat.
—(—

Moncunyat (Joan Josep) Senenti jo anem la recerca de l'amagatzem de draps queli
digueren hi havia en la primera travessia a l'esquerra, desprésde l'estació d'Aragó, al camí

del Grau.

És la draperia de Miquel Martínez, en el carrer d'Antoni Esteve Lerma, abans Antoni
Suàrez.

Els magatzemssón grans. Sembla com si abans hagueraestat un hostal. A l'entrada hi ha

un pesebrellarg i en ell vàries piles de llibres de cor i de batismes. Per terra, grans montons
441 —Rogeli Chillida Mafiez (Albocàsser, 1884-Silla, 1936). Canonge dela catedral de València, va ser nomenat
capellà d'honor de la Capella Reial per AlfonsXIII. També fou director de La Voz de Valencia. Era conegutper
ser molt bon oradori pels seus sermons, algunsdels quals foren publicats.
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de paperssolts i unes donesdestroçantllibres, llevant-losles tapes i desfent l'enquadernació.
Em sembla que són de Senta Creu i de Sent Joan del Mercat.
Hi ha un jove prim i alt qui sembla elprincipal o encarregat, que-ns reb amablement en
dir-li la nostra pretensió sobre els pergamins.
Ens diu que com noserveixen pera res(il), ni com draps ni com paper, els tiren al fem

(il).

—Fa poc, n'haurem tirat al fem mes de dos-centshilos.
Dos-centshilos2 Són molts centenars de pergamins.

—Encara n'hi haurà algunsen el femer.
Entrem en un corral on hi ha un gran muntó de fem. Tot quan nols aprofita i es pot
podrir, heu tiren aquí i després vénen fematersi se hu emporten.
Encara en trobem mésdevint, bruts, la major part com podrits, trencats, mutilats...: per
l'interior en deuen haure més,i li demanem que quan vinguen a carregar el fem, pogueren

separarels que s'encontren.

Per aquest magatzem han passat aquests mesosrevolucionaris moltes tonellades de

llibres que han estat destroçatsi duts a lestines deles fàbriques de paper. Ell ha vist coses

que deurien tindre interés, però no heu sabia.

Procurarà interessar-se ab alguns qui, potser, tinguen quelcom, i guardarà els que vin-

guen d'ara n-avant.

D'aquests pergaminsli donem cinc pessetes.

Hi han altres departaments ab paper, mésllibres, botelles, sabates, soles de goma,llaunes
i un departament on tot són metalls de diferents classes, trencat quasitot.
Hi han moltes tones de diferents objectes. Una persona, pacientment, és provable

que trobara cosesinteressants. Ens mostra uns canelobres deplatai altres coses. Es venen
figuretes, repujats, objectes sagratsi profans.., restes de grandeses, d'obres de cultura i de
devoció...
Hom ix ab el cor adolorat d'aquest cementeri de coses.
ad
Doménec (Gómez) me diu que-ls oficials de complementestan destinant-losal front i

que ad ell prompteli tocarà el torn.

—e—

Acabe de rebre unatargeta postal d'Enric Gonzàlez Alvarez —Andreu Monzó-— en la quèm

diu que acaben de prendre-li declaració.

fe
En acabar de dinar, notem gentada pel carrer i balcons que mira cap al cel: és que vola
un avió-mosca rus, que crida l'atenció perla gran velocitat ab què corre. Diuen és ab mostra
del sotarrar de l'aviador mort a consequència de l'accident de Manises.
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ESgeS

Ma muller ha estat en l'establiment de Mas i Montesinos, ebanistes.

A Masli han tornata fer un altre registre. Li han trencat papers, li han robatjoies, l'han
vexat. Tenia un retrat del papai li han dit que allò era un desafiu.
Era policia del Govern Civil. Mas està indignat, i com no2

—Estan fentells els facistesl —diu Mas.
Van a socialisar la indústria i deixar-lo com a empleat, però ell no vol continuar d'ebaniste. Tota la vida lluitant aperreat per portar avant el negocisens apenes alçarel cap, ver
esclau deltalleri l'establiment, és el tipus del burgési capitaliste que generalments'usa
perValència.
Ei
Diuenels diaris:

Fragua...: es declara una volta més contra els partits polítics, defenent la CNT i la unió
d'aquesta ab la UGT.
Els lleials avancen cap a Teroli esfortifiquen. L'aviació lleial bolca un trimotorfacciós a
Mondragón.

Es dedueix quela Brigada Internacional té dos generals russos: Luhasi Xleber.
Els minaires de Puertollano es queixen de la indefensió en què-s troben davantdels
bombardejos del'aviació facciosa.
El POUM ha celebrat un mitin contra el PSUC i el seu secretari, (Joan) Comorera,hi

propugnala unió ab la CNT.

El Govern alamany envia uns vaixells de guerra a Bilbau per la questió del Palos.
Verdad... diu que 18 avions facciosos han bombardejat la ciutat oberta de Santander.
Assessinsil

Per contra,l'aviació lleial bombardeja Teroli bolca dos Heinhel enemics. També bombardegen Escandón, Mola de Villastar, Campilloi l'aeròdrom de Concud, on destrocen quatre

avions mésdels facciososi, aiximateix, al nord, bombardegenElgoibari Plasència.
—t—

Lluísi Toni diuen querarésla nit que no ouentirs propdellur casa. Han ogutdirsi seran
que algunsveins es deixen els balcons oberts ab llumsi les milícies els tirotegen, puix que
s'han donat casos comprovats de ço.

Vicent Bueso ha ogutdir que, a Barcelona, la CNT ha imposatels trotshistes a la Genera-

litat i que, per aquest motiu, més de mil russos se'n han passatals facciosos.
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Dimecres, a 30 de desembre de 1936
—a—

El refugi Ripalda, carrer de Dalt, en desaparéixer els fonaments a menys de dos metres,
no apareix ja més queterra.

En el de la plaça del Carme ha aparegut un pouet redó com els característics mitgevals.
bis
Reflexionant sobre ço que:nsvadir el drapaire Martínez, que tirava els pergamins al fem
i poguérem comprovar-ho, pense que-n el femer públic de Benicalap podrien donar-me
alguna raó. Í allà vaig.
En el camí dels Trànsits, entre els de Burjaçoti de Molvedre, està el femer públic on anava a parartot el fem que:s produeix a la ciutat. Hui, ja sembla estar en vies de desaparició,
sustituit per les Cambres Becari, al terme de Benimaclet. Al nord del camí està el femeri
l'altra part hi ha una cuberta ab una netejadora de papers, muntonsdesacs d'espardenyes,

sequers de draps, bales de papers i muntons de paperamsa netejar. Netejar, és una manera
dedir.

Personal ab panerestira els papers en una tramuja que dóna a un torn troncònic deteixit
metàlic per on peguenvoltes, fins eixir sens la brutedat que potsoltar-se.
D'aquí va a les balesi a les fàbriques de paper.
Estan descarregant un camió. Ara, el fem dela ciutat el porten a les Cambres Becarii allí
trien els metalls, el paper, la tela i les soles de goma,i el rest va a les cambres. Ço triat no
metàllic, es porta ací per a netejar-ho i enfardar-ho.
Pregunte pel responsable. És un jove molt amable del qui apenesli explique la meua
pretensió, comprén i mensenya uns pergamins:
—AÇÒ ésl —dic alegre i esperançat.
l busque pels draps i encara en trobe: algunafulla de llibre de cori altres rests que ja
no:s poden reconéixer.
Llibres banyats, podrits, trencats: una Història Sagrada en làmines desgarrada aposta,
un llibre de cor prou sancer...
—Tindria inconvenient en guardar-me aquestes coses2 —li pregunte.
—Ningun,tot lo que vullga.
En això, interfereix un altre qui venia en el camió:
—D'açò serà necessari donar-li conte al Comité: podria haver responsabilitat. No sabem
p:a que voldrà ací estes coses... Que parlen Modesto...
Me quede parat. Un poc confús. Alguns d'aquests hòmens fan por, car per tot arreu
veuen facciosos. Aquest punt, precisament, ha estat u dels matadors on han caigut més
víctimes.

El responsable, qui també s'havia quedat un poc parat, més comprensiu, m'auxilia:
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4
—Parle vosté en Modesto i que mos doneautorisació. Si m'autorisa, mire tot lo que
vullga. Ahí baix hi han uns sacs amagats que estan plensd'això.
—Qui és Modesto2: —pregunte.

—Modesto Ibànyes,president del Comité. Allà les quatre de la vesprà, és la millor hora,
perquè se reunix el Comité. /Vosté sap l'almacén,allà on hi havia abans una caldereria2

—lLade Devis2
—Allíl
—Està prop deltaller on jo treballe.
En tornar capaltaller observe que perla cuneta del camí dels Trànsits hi han pergamins

xicotets.

Seran caiguts d'algun carro de fem en passar, pense.
Arreplegueels que veig.
En eltallerli preguntea Pere (Lizondo),el xofer, si coneix ad algú del Comité del Servicio

de Limpieza Domiciliariox, i creu que sí. Anem-hi.

El porter és un xicotcoix a qui conec de passar. Li fem preguntes.Pere no coneix a Modesto. La millor hora són les cinc de la vesprada.
El porter resulta un valencianiste en potència. En conéixer la meua pretensió, es lamenta
de la destroça:
:
—Ningú sap història de València. No s'han cuidat d'ensenyar-la al poble. Lo Rat Penat,

que podia haver-hofet, ha estat sempre dominat per les dretes —mediu.
—C—

De Poble-Nou de Carpesa me porten un sac de 62 hos. de criadilles, a 0,40 pts hg.
Diuen que van a acabar-se.Els operaris deltaller també se n'han quedat varis sacs.
el
En eixir deltaller pensei repense i me'n vaig a les Cambres Becari per averiguar quelcom
méssobre pergamins.
Pel camí vaig mirantles cunetes, femersi camps, esperant trobar-me documents: però
res trobe.
Ja de distància, es nota la proximitat de les Cambresperl'olor.
En preguntar-li al porter pel responsable, m'envia al despaig.
Abocats a unafinestreta, n'hi han unapila de llauradors en pla de fematers. Reben papers,
paguen, cobreni ixen.
A la porta hi ha una bàscula que pesa els carros de buit i de ple, entren buitsi ixen plens.

És fem que compren.

Jo espere que disminueixca la parròquia de la finestreta, però quan pareix que va a
terminar-se la cua, entra nova gentada fematera.
Els camions de la nedea pública i carros, carregats de brutícia, entren i es dirigeixen a
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una gran tramuja on es veu pujar i devallar una gran cullera que cada volta en pren una

carretada.
El movimentde vehiclescarregats que ixen buits, i de buits queixen carregats, és continu
i copiós, i la bàscula no para ni la cullera en son ritme mecànic imperturbable i estrident.
Per fi entra un empleat. Li expose la meua pretensió.

—Eso seré cuestión de que hable U. con el responsable, que ha salido, pero que no
tardarà mucho.iSiéntesel
Entra personal, abundantles dones,i ix personal. Es canvi de torn. S'aproxima la una,els
llauradors desfilen i el despaig es disposaa tancar la finestreta.
El responsable arriba en una camioneta.
—Serà un minut que parle vosté en Modesto p:a que me doneorde.Jo no hevist lo que
vosté me diu, però ya mos heu explicarà— me diu en exposar-li la meua pretensió.
Serà precís parlar ab Modesto.
e— P

Diuen que l'embaixada anglesa ha vingut a València ab 1.500 refugiats a embarcar. Diuen
quel Govern lleial no volia que embarcaren els refugiats espanyols i que l'embaixador ha
exigit que embarcaren aquestsi tot.

afe
Ma muller me diu quel bacallà es ven a cinc pessetes(tres voltes més que abans), però
que no se'n troba. Hem passat algun temps sens poder encontrar-ne.A Bellot, fa temps
no li'n queda.
EE

MoncunyatJ. J. Senent ve a casa un poc alarmat, perquè hain) anata la seua porteria
unspolicies averiguant antecedentsd'ell i diguent que tornarien a parlar ab ell.
Procure tranquilisar-lo. Es tractarà segurament d'informes per a la concessió del'ús
de la màquina fotogràficai li aconselle per a millor que vaja a consultar el cas ab un amic
policia que té.
—h—
Vaig en busca de Modesto, però no ha vingut encara. Torne méstard i també no hiés.
El porter me preguntasi vullc parlar ab el secretari, Cunyat.

—Éslo mateix —me diu.
l entre per parlar ab Cunyat.
És prim, d'estatura mésbaixa i un poc encorvat. Me reb sonrisent.
En explicar-li la meua pretensió, me pregunta:
—Vosté no es Domingomes2
—SÍi, senyor.
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—Yo sóc germà de Cunyat,el que vatreballar en sa casa, cunyat de Fausto, que s'esta-

bliren en Amposta.

Aquestatroballa és una fortuna,car, a continuació, me diu:
— Vostéés l'amolVostéva allí i sendú lo que voll No cal que vaja a les Càmares,està
massa llunti, ademés,totel drap i paperse porta ad esta fàbrica de Benicalap.
Li done les gràciesi li pregue que trameta l'ordre al responsable del femer.
—l—

La situació d'Ernest Ibànyez a Portugali ab vint mil pessetes ens preocupa.
Moncunyat Joan (Valentín) Senent me demana autorisació per a què Ernestli entregue,
quant menys, deu mil pessetes, però a mon germàPaco noli sembla bé, carles tals pessetes
no són nostres i no sabem al final quina actitud haurem d'adoptar.
agua

Vaig a visitar mon cunyatJ. J. Senent per veure com ha quedaten l'assumpte dels policies.
L'amic seu policia, Ortega,s'ha pres notai l'ha tranquilHisat: suposa si serà la VA —Vigilancia Antifascista— a la què-ls policies de veresli diuen ela Blanca perquè eno hace més
que embuchados..Està dirigida, segons sembla, pels comunistes (José Antoniol Uribesi
Apellàniz2

dstfisel
Vicent Bueso em diu que ahirarribaren a l'hospital 150 ferits,i hui, altres 150.
Com aquests dies ha haguten la premsa discussió entre la delegació d'hospitals del CEP
(Comité Executiu Populari i el SRI (Socors Roig Internacional),li pregunte si sap quelcom.
No sap res d'açò, però si quel SRI disposa de diners en abundància, que prodigaals seus
hospitals i que sembla haure-li posatla proa a l'Hospital) General de València, car té ordenat
que nors portenferits aquí com no siga molt necessari.

die
Doménec (Gómez) ens dia que l'embaixada anglesa i 2.500 refugiats embarquen a

València.

Al front de Córdoba, els rebels s'han apoderat de 80 camionsi 800 metralladores. Un
general rus ha vinguta dir-li al Govern que Madrit no potressistir més. El Govern està en
crisi i diu quelsustituirà un professorde la universitat com a president.

442 Es tracta de Loreto Apellàniz García, brigada delServicio de Inteligencia Militar (SIM)i responsable
de les anomenadestxeques. Quan va acabar la guerra, fou detingut,jutjat i comdemnat a mort i afusellat
a principis del 1939.
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Els diaris diuen:

Fragua... publica la llista de 96 individus de la Columna de Hierro que aquesta expulsa

(diuen que sónindividus que se'n han passat als facciosos, i es parla de 500).

L'Espafia i el Velasco, rebels, han canonejat el port de Musel. Els facciosos ataquen per

Saelices, per Madriti per altres punts.

El creuer alamany Roenigsverg s'ha presentatfront Santander reclamantl'entrega del

vaixell Palos, i els lleials l'han entregat.
En prendre Montero,els facciosos pergueren 400individus.

Catalunya contracta queviures ab la URSS.
Es nota unaforta pugnaentre el PC i la CNT-FAI.
Com en detindre elvaixell Palos descarregaren part de les mercancies i un passatger
espanyol, els nazis reclamen que se'ls entregue eltotal.
Verdad... diu que l'enemic ha variat de tàctica i ataca pertots els fronts.

Defén el Govern d'Eushadi contra l'opinió de la Soli (Solidaridad Obrera) sobrela participació de la CNT en el Govern aquell.
El Senat norteamericà autoritza l'enviament d'armes al Govern espanyol de València,

altres diaris diuen que avionsusats.
El Consell de Ministres acorda reorganisarels ajuntamentsi disoldre el comités.
Soli (Solidaridad Obrera) publica un article sobre la questió de Yagúe,titolat eContra la

CNT, comoen otro tiempos, eLos trabajadores en armas no luchan porel sostenimiento
de una república burguesa2.

El Govern acorda disoldre els cossos de seguretat, GNR (Guardia Nacional Republicana)
Asalt, Vigilànciai Investigació,i crea un cos únic de seguretatnacional.
El ministre de Justícia crea camps de concentració pera treballs forçats per als presos
feixistes.

Diu quel Dr. Junod, de la Creu Roja Internacional, encontradificultads en els facciosos
per a canviar reens ab els bascs.7

Dijous, a 31 de desembre de 1936
—d—

Cavilant en els pergaminets quevaig trobar pel camí dels Trànsits en tornar del femer,

me'n vaig cap allí i recerque més minuciosament, arribant a concloure que no deurien

ésser caiguts de nenguncarro,sinó rests d'algun femeretsituat aquí, com n'hi han altres
per aquí.
443

Es tracta de Marcel Junod (Neuchàtel, Suissa 1904-Ginebra, 1961), delegat Internacional de la Creu

Roja que va dur a terme una importanttasca humanitària durantla GuerraCivil.
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Norn trobe ja més, però em fixe en un altre femerquehi haa l'altra banda del camíi em

posea cercar-hi. Plou cernudet, però-n trobe alamon, algunstrencats,altres cremats Però
molts sancers, quasitots xicotets, àpoques, mésdetrenta.

Junt ab els pergamins, agafe un constipat. La satisfacció tot heu tapa, emperò.

Segueixc cap al femerpúblic.El responsable no ha rebut encara òrdrens: quan les reba,

m'entregarà quant em plaga.

—b—
Ma muller em telefonaal taller donant-me la notícia que mon cosí Marià Serrano ha
fallit aquesta matinada.
Vaig a veure'l. Està com dormint el somnidelsjusts. S'havia envellit molt des de que va

açò. De dia a dia seli veia com seli posaven els anys damunt. Ha mort de sentiment. No ha

pogutresistir aquesta catàstrofe, i especialmentel saqueig de la casa de Baldoví, hui Baró
de Càrcer, és a dir, ara dela IR.

Vaig a la que fou sa casa, a la plaça de Crespins, hui del'historiaire (Roc) Chabàs (no

trigaran gaire en canviar els nom honorantla plaça ab un heroic milicià fallit d'esglai). Han
vingut de Sueca la germana Isabeli Marita, la neboda,i altres personesinconegudes.

Les honors dela casa lesfa el nostre nebot Joan Serrano,quiviu ací ab la dona des de
quevanels succeimentsactuals. Ahir, diu que va tornar a casa moncosí Marià, més prompte

que nengun dia.En arribar,els va dir sentenciosament, com ell acostumava,referint-se a la

casa de Baldoví-Baró de Càrcer:
—Allò pareix la cova de Santa Marta.

És que, despús-ahir, varis representants de les JSU Lluventudes Socialistas Unificadas), qui
han vinguta València,s'aloixaren en dita casa i com aquí no trobarenni llits pera gitar-se,
ni mantesper tapar-se,i fa fred (perquètot se hu han enduti saquejat), agafaren tapiçosi
cortines que hi romanieni ab açò i alfombreses ferenl'arranjament que.ls calia.
No ésaçò, emperò, ço mésgreu: ans ho és que a l'endemà,en vestir-se, es deixaren les
claus de les fonts obertes, ab intenció o sens,i se'n anareni tancaren.
Quan l'aigua començàa eixir cap a l'escala i sumar pergoteres, se'n adonarenels porters,

avisaren a Marià, el qual cercà perla Cecai la Mecala clau pera obriri tancarlesfonts, sens

aconseguir-ho.

No semblava queestava afectat, me diu Juanito, i varen estar de vel-lada oguentla ràdio

i animant-se un poc.

Desprésde gitar-se, han ogut anava percasa. Juanito s'alçati, veent-lo anguniós, ha anat
per un metge, tenint que recurrir a u d'una casa de socors:tot dins d'espeses tenebres, quasi
foradades perla fúnebre claredat dels farols de blau foscpintats,i estant detinguts quatre
o cincvoltes per escamots de milicians.

En arribar, mon cosíja havia espirat. Eren les dues horesdel matí de hui. iHa mort un

poeta, un sentimentall

Algunes dones que han vingut de Sueca no hu han fet per Marià, sinó que han anat
al dipòsit per veure unsassassinats suecans que traguerenahir de les presonsi aquí s'han
assabentat de la mort de Marià.
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Sembla que són noulesvíctimes suecanes. Per què2 Doscapellans jovenets, u d'ells Pla,

a
encara parentde Juanito, qui és Serrano Pla. Els dos eren d'aquells que diuen ballaren
Belem. 2 capellansvells i els demés, xicons jovenets d'unes famílies suecanes.

Són les últimes actuacions d'això que diuen ettxecar i que per ço que diuen, nengú
sap quisón. Algú heu sabrà, segur, no romandran senscàstig, sempre menoral cúmol de

crímens que han induit i comés.

Juanito diu que s'apoderaren deldarrer pis de l'Audiència, aquí es portaren llits, aquí

viuen i aquícelebren veritables bacanals i es comprén queentrelesllurs diversions està la

de produir víctimes. Hi ha dies que n'han fet assassinar 150 i 200.
S'han donat casos de dones demanantclemència pera familiars o nuvis, que han estat
violades com a preudela llibertat dels éssers volguts.., que després no ha arribat. Es compta

de compres dela vida dels individus, de mils de pessetes. 10.000 pessetes, diuen que s'han
demanatassovint.
Hui, diuen queésel darrer dia que funciona eltal Tribunal que deixa esquifits a tots els
que noshan contat de mésterribles cruels i sanguinaris.
Fa ja temps quese'ls exigia l'entrega dels expedients dels presos al nou Tribunal, creat
per a conéixer dels delictes contra el règimen: però han anat engrusant-sefins queels han
donatel darrer terme, que finalisa hui.
M'ha dit que els combats hagutsal front deTerolha estat una cosa sèria. Un dia d'aquest
es va rebre un telegramaoficial per a què es distribuira a la premsa, diguent quel'aviació

lleial havia bombardejat Puebla de Valverdei Sarrión.El receptor, davantde la gravetat de

la notícia, no volgué donar-la sens confirmació, en el Ministeri no hi eren i no la duràals
diaris del matí. Després, en comunicaral Ministerila seua decisió,l'aprovaren. Els diaris de
Madrit, però, la publicaren, diu.
Això vol dir queels facciosos s'han apoderat de les poblacions.
Me conta quells advocats anaven a organisar un batalló per anar al front de Madrit.Ell

és secretari, crec, al llur sindicat, i u dels qui els va dissuadir:
—Nosatros no podem anarserra adins, som de marina, perquè tota la vida estem luchant

perles costes.

—C—

Passe part de la vesprada netejant pergamins.
J.J. Senent ha fet amistat ab u dels magistrats del nou Tribunal, un tal Navarro, qui li ha

confirmat ço de quehui ésel darrer dia de la Txeca. Diu que despús-ahir en mataren 17 a

Paterna,i ahir vint. Foren els últims.
Tambéli ha dit dels negocis brutsi de la venda de vides. Hi ha qui té mig milió de

pessetes.

Diu quel Juan) Garcia Oliver volia desferla carrera judicial i suprimir els advocats. Li feren

comprendre que això no convenia sens estudiar la sustitució i lograren quefera un selecció

de 1.200. No n'ha deixat més que25. U d'ells el Navarro, qui és un xic jove.

El Senent me diu que ha ogutper la Radio Burgos que ha Terol han causat 1.200 morts

dels governamentalsi ha presvaris tancs.
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També m'ha dit que FrancescSilvestre, d'Agres, mestre a Madrit, ha vingut i conta que
aquí s'ha declaratl'escorbut per menjar tanta conserva i poca carn i vegetalsvius, i que no
és cert que'ls facciosos hagen bombardejatla Biblioteca Nacional, ni el museu del Prado,
ni el palau d'Alba.
EL
Fragua... diu que Garcia Oliver, de la CNT-FAI, ministre de Justícia, radiarà al món les bases
de la novajustícia, que eenelejercito faccioso no tardarà en producirse la desmoralización
general comopreliminar de su derrotar, que els facciosos d'Oviedo bombardegenllurs
pròpries trinxeres causant-se 7 mortsi 80 ferits.
Verdad... diu que ese acabó la farsa de la no intervención, pues el Gobierno norteamerica-

no envía armas y municiones a Espafia2. Publica un article de Mundo Obrero contraelfall del

Tribunal absolentels victimaris de Yagúe.En elfront d'Aragó se'n passen als governamentals
alguns requetés. Lestropeslleials ocupen Atienza. En elfront de Talavera aquests volen un
tren ab 25 unitats, i en el de Teroltrestrens.
Soli.. Solidaridad Obrera) diu quel Govern ha présSaelices: que s'ha alçat la suspensió a
CNT, diari, que l'embaixador(G. Ogilvie) Forbesestresllada a València, i quel Govern mexicà
espulsa al representant de Burgos.
—O—

A Moncài Alfara, els comités no volen quetlsforasters vinguts d'Irun treballen a la fàbrica
de llumins. Els obrers dela dita fàbrica han fet vaga de braçosplegats.
Diuen per l'Horta que es sent canoneig perla banda de la mar.
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