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1. ABSTRACT 

 

This research project is about the life of Ramon Masramon de Ventós, my             

great-grandfather. Specifically, about his experience in the Spanish Civil War. He           

took part in both sides of the war, both on the Republican and on the National side.                 

That is why I think it is such an interesting story. 

Obviously, I find this project captivating. On the one hand, because it is the history of                

my family. On the other hand, because, in my opinion, history is something that we               

must know. It is a moral obligation. I think it is important to remember it, because it is                  

the only thing that reminds us of our mistakes and shows us what we should not do                 

again. We have to improve for the future, not repeating the same mistakes. 

I have based my objectives on three main questions: firstly, dealing with the moral              

dilemma that means taking part in a Civil War. Secondly, exploring the experience of              

my great- grandfather as deeply as possible and why he did what he did. And finally,                

analyzing how the fact of ending up on the National side affected his later life. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

La història és un tema que sempre m’ha agradat. Crec que és important conèixer-la i               

ser-ne conscient ja que, al cap i a la fi, nosaltres en som el resultat. En certa manera                  

tenim la responsabilitat en fer les coses millor del que un dia es van fer. Per això és                  

quelcom tan imprescindible de saber. 

En el meu cas, m’he centrat en la vida del meu besavi, Ramon Masramon de               

Ventós. Tota la vida he escoltat anècdotes de l’avi i de la seva participació a la                

Guerra Civil Espanyola, sempre m’havia resultat curiosa la seva història d’un canvi            

de bàndol. D’altra banda, també hi va haver un estudi previ sobre la Guerra Civil a                

l’institut que va fer que encara m’interessés més pel tema. No obstant, el que em va                

fer decantar finalment per aquesta opció van ser dues coses: d’un costat les notícies              

sobre els diferents casos de familiars que buscaven els seus difunts parents            

desapareguts durant la guerra i que el govern no deixava que s’obrissin les fosses              

per treure d’allà als cadàvers i retornar-los a les famílies. És a dir, el fet que aquest                 

país encara no hagi demanat disculpes ni es digni a acceptar els errors comesos i a                

superar i deixar enrere aquest episodi bèl·lic. I, per l’altre costat, el fet de llegir les                

memòries del Ramon i veure la gran sort que va tenir la meva família. Em vaig                

adonar que hi havia una gran història molt singular i sorprenent en aquelles pàgines              

que havia escrit ell amb vuitanta anys. 
 

Cal afegir que el meu treball no és sobre la Guerra Civil Espanyola. Jo he enfocat el                 

meu treball de recerca en la vida i experiència del meu besavi. Qui més qui menys                

coneix la història de la guerra, però no és el mateix el concepte general del que va                 

suposar a nivell nacional que una història particular explicada amb detall. Des del             

meu punt de vista, impacten molt més les vivències pròpies d’algú i, de fet, resulta               

molt més real. Es tracta de la vida d’una persona i com un conflicte bèl·lic el va                 

canviar i afectar. L’objectiu és veure el dilema moral que li causa a una persona el                

fet de prendre part en una guerra en la qual no hi està d’acord i, com veurem més                  

endavant, on no és partidari de cap dels dos bàndols i tot i així participa activament                

en els dos. A més a més, també és important conèixer més a fons la seva història,                 

els motius pels quals va actuar com ho va fer i com es va sentir al veure-ho tot amb                   
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perspectiva. I finalment, comprovar com el va afectar en la seva vida posterior             

l’haver participat a la Guerra Civil i acabar en el bàndol que va acabar. 
 

Finalment, la metodologia que he fet servir per dur a terme el treball és força senzilla                

en quan a teoria però molt extensa al dur-la a la pràctica. Per començar, el fet de                 

tenir les memòries de la seva vida em va ajudar molt, ja que em donava un molt bon                  

punt de partida. En segon lloc, vaig fer entrevistes amb els cinc fills del Ramon per                

veure quines anècdotes recordaven d’ell, per saber com era, si parlava sobre les             

seves vivències de la Guerra Civil, resoldre dubtes… És a dir, per saber més coses               

d’ell i fer-me una idea més clara de com era ja que va morir quan jo era petita i no                    

en tinc cap record. D’altra banda, cal afegir que les memòries no estan completes, hi               

ha moltes coses que ell no va explicar i que he pogut saber gràcies als òrgans del                 

Govern i de la Generalitat de Catalunya que es dediquen a preservar la memòria              

històrica. Vaig demanar molts papers que al llarg de l’any m’han anat arribant i,              

gràcies a aquests, he pogut donar credibilitat a tot allò que el Ramon havia deixat               

escrit, que havia explicat a la família i he pogut completar la seva història amb coses                

que ningú sabia i que ell mai va explicar. 

 

M’agradaria aclarir algunes coses enfocades cap a les següents pàgines del treball.            

Primerament, dir que m’ha semblat interessant deixar un rastre de la redacció en             

que el Ramon va escriure les memòries, ja que em sembla que li dona un toc                

d’autenticitat i alhora de proximitat. Jo narro aquesta història a partir d’uns escrits             

que va deixar el meu besavi quan tenia vuitanta anys, passats per un filtre de               

memòria, distància i consciència. Òbviament, ho he escrit a la meva manera, però             

he volgut mantenir el to que ell utilitza en les memòries. Tot allò que ell explica està                 

suavitzat, tot i que realment va ser molt més dur del que s’exposa, cal tenir-ho en                

compte. En segon lloc, vull deixar constància d’algunes coses referents al           

vocabulari: uso la paraula roig com a sinònim de republicà, en cap cas ho utilitzo de                

forma despectiva ni per menysprear els qui eren republicans tot i que al llarg de la                

història s’hagi utilitzat amb tal finalitat. I el mateix amb la paraula franquista i feixista.               

Són paraules que el Ramon va utilitzar i em sembla adient conservar-les ja que              

pertanyien al seu argot. 
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3. INFANTESA 
 

El Ramon Masramon de Ventós era el petit de cinc germans que provenien d’una              

família pagesa de Sant Boi del Lluçanès (Osona) per part paterna i d’una família              

molt rica de grans propietaris de la Garrotxa per part materna. 

El seu pare, Josep Maria Masramon i Vilalta era l’hereu de la família, però des de                

petit va tenir una vocació religiosa i, renunciant a l’herència, va ingressar al Seminari              

de Vic. Tot i això, l’any 1902 es va graduar en Dret juntament amb Eugeni D’Ors                

(escriptor i filòsof català), Tomàs Carreras i Artau (filòsof i polític català)… En la              

pensió de Barcelona on vivia es va fer amic íntim del que seria un dels més grans                 

cirurgians de Catalunya: Joan Puig Sureda, que era de l’Escala. A la Universitat de              

Barcelona va conèixer a l’Ignasi de Ventós, amb qui va entaular una bona amistat              

fins al punt de ser convidat a casa seva, on va conèixer la Maria del Tura de                 

Ventós-Mir, qui acabaria sent la meva rebesàvia. El nom se li va posar per haver               

nascut a la casa d’Olot, Mas Ventós, i no a Barcelona com el seu germà Ignasi i la                  

seva germana Mercè. La Maria era descendent de la nissaga de Ventós, uns grans              

propietaris de la Garrotxa de tradició carlina. La diferència social i econòmica entre             

ells dos era abismal, però s’estimaven amb bogeria. Això va ser suficient per a ells i                

el 1905 es van casar al Monestir de Montserrat i ella, al haver escollit com a marit un                  

home de pagès, la van fer casar de negre i sense cua. 

Els primers anys es van instal·lar a Barcelona i         

l’any 1907 va néixer la Mercè, dos anys després va          

néixer el Manel i l’any següent el Joaquim. El 1911          

van tenir a la Concepció (Xita), i finalment el 1912          

va néixer ell, el Ramon. Mentre ell estava dins la          

panxa de la seva mare, a ella la van haver d’operar           

d’un tumor als ovaris. La va operar el cèlebre Dr.          

Fargas (avi del polític Trias Fargas) i aquest        

mateix, un cop el fill va néixer, li va extreure els           

ovaris i, per tant, amb ell va acabar la         

descendència Masramon de Ventós. Aquesta     
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intervenció quirúrgica va tenir com a conseqüència que el meu besavi nasquès amb             

una greu malformació que el va obligar a estar-se durant dos anys dins d’uns              

motlles per tal de redreçar les seves vèrtebres. A més a més, el Dr. Fargas els va                 

recomanar que el portessin sovint a prendre el sol i a banyar-se a la platja. Sense                

dubtar-ho i per consell del seu amic Joan Puig Sureda, el meu besavi i la seva mare                 

van anar uns mesos a viure en una        

casa situada a Empúries, on hi      

tenien un jove pescador anomenat     

Niol (annex - nº1) que cada dia       

portava en barca el petit i el       

banyava a les aigües del     

Mediterrani. A causa de l’operació,     

durant tota la seva vida va patir       

greus dolors musculars i d’ossos.     

Tot i això, s’ha de dir que va tenir una llarga vida on, com més endavant veurem,                 

incomprensiblement es va salvar de nombrosos perills que haguessin pogut acabar           

amb la seva vida. 

 

El meu rebesavi Josep Maria va encarregar a Rafael Masó la construcció d’una gran              

casa familiar a Olot. La casa Masramon, també coneguda com la casa del duende a               

causa de la seva misteriosa aparença, va ser una de les obres més importants de               

l‘arquitecte gironí. A l’entrada de la casa s’hi pot llegir: J.M. Masramon me la feu fer,                

tot i que les males llengües olotines hi afegien amb els calers de sa muller. Aquí hi                 

van viure durant molts anys i després, quan els fills ja van ser grans, es van instal·lar                 

de nou a Barcelona. 

Els pares del Ramon sempre havien estat catalanistes i religiosos. De fet, el seu              

pare havia estat diputat per la Lliga Regionalista de Cambó i formava part de la               

Mancomunitat de Catalunya. Això va dur més d’un problema a la família: el J. Maria               

es va presentar com a Diputat a Corts com a contrincant de Pons i Tusquets, un                

home molt ric que pretenia guanyar les eleccions posant-se a l’entrada dels col·legis             

electorals i donant una papeleta amb els seu vot i un duro dins. Com si no fos ja                  

suficient, alguns joves del poble contraris a la seva candidatura es van dedicar a              

6 



 

anar amb porres a trencar les urnes dels barris on es sabia que el Josep Maria                

guanyaria. Fart de tot, va     

trucar el tiet Ignasi (germà de      

la Maria del Tura) que era      

molt més ric que el Pons i       

Tusquets i li va dir que s’hi       

presentés ell i, d’aquesta    

manera, al veure qui es     

presentava com a adversari,    

el Sr. Pons es va retirar. Tot i        

que l’Ignasi era carlí i contrari a la Lliga Regionalista, li feia molta il·lusió ser diputat. 

Tots els fills Masramon de Ventós van anar als Escolapis, una escola religiosa             

d’Olot, i més tard als Salesians de Mataró, on senzillament hi van anar per              

recomanació de Tomàs Carreras i Artau (condeixeble del Josep Maria) quan aquest            

li va preguntar on podia dur els seus fills perquè no suspenguessin. Malgrat això, el               

Ramon només hi va estudiar durant tres anys, eren massa estrictes i no hi aprenia               

res. Com que el matrimoni ja s’havia instal·lat a Barcelona, el fill petit va tornar als                

Escolapis on hi va viure amb pensió completa durant els tres anys d’estudis que li               

quedaven. 

El 1929, un cop va acabar el Batxillerat i va passar les Proves d’Accés a la                

Universitat, el Dr. Puig Sureda va aconsellar al meu rebesavi que el seu fill petit fes                

medicina. Però resulta que ell tenia força predisposició a desmaiar-se en veure            

sang, cosa que va dificultar les seves classes al Clínic. En acabar el primer any li va                 

dir al seu pare que volia ser aviador i no metge, cosa que va venir recolzada pel Dr.                  

Puig Sureda. No obstant, al seu pare no li va agradar gaire la idea així que li va dir                   

que com a molt es fes enginyer aeronàutic, cosa que va entusiasmar-li en saber que               

aquesta carrera no existia a Espanya i, per tant, hauria de marxar a França. Va               

estudiar a Toulouse i a París on va conèixer a molta gent: els germans pintors Grau                

Sala, Josep Amat (també pintor), Irina Valievskaya (qui el va introduir com a             

comparsa als Ballets Russos de Montecarlo), molts russos… que li van ensenyar el             

món de les arts més enllà del piano, l’únic instrument que sabia tocar llavors, i una                

visió més oberta del món, a part de bons amics i molts contactes d’arreu del món.                
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L’amistat més important que va fer va ser amb un anglès que es deia Bryan. El 14                 

de juliol de 1934 acabava els estudis d’Aeronàutica a París aconseguint el títol             

d’Enginyer que li va servir durant la Guerra Civil i, després, el seu company anglès               

el va convèncer per fer un curs d’aviador a Anglaterra. Un cop instal·lat a              

Broxbourne (Londres) va fer una petició al Ministeri de l’Aire, la qual li va ser               

concedida immediatament, i de seguida va començar amb les pràctiques de vol, al             

principi amb l’instructor i més tard sol. Després d’un any sencer de vols i quan el seu                 

professor va considerar que ja estava preparat, va pujar a examen. El 2 d’agost de               

1935 superava amb èxit la prova d’aviació del Ministeri de l’Aire Anglès i se li va                

concedir el títol de pilot per volar “Following Types of Flying Machines”, és a dir, que                

era apte per volar tots els models de màquines voladores. 

El 6 d’octubre de l’any anterior, estant ell a París, el President de la Generalitat Lluís                

Companys va sortir al balcó de la Plaça Sant Jaume i va proclamar la República               

Catalana. El Governador Civil Josep Dencàs i Puigdollers es va sumar a la             

declaració, així com també el partit separatista de Miquel Badia (llavors cap de la              

policia de Barcelona). El Manel, el germà gran del Ramon, que era advocat i              

professor de l’Escola de Policia, va seguir les consignes de Josep i Badia. El              

General Batet, capità general de la 4ª Regió Militar, va treure els canons al carrer i                

els va fer servir, concretament, a la Plaça Sant Jaume. Lluís Companys i el seu               

cercle van ser conduits al port on els esperava un vaixell, Dencàs va haver de fugir                

per la xarxa de clavegueres del Govern Civil i el Miquel Badia, el seu secretari i el                 

Manel van fugir passant la frontera francesa amagats dins d’un camió. Un cop             

arribats a la capital francesa on hi van comparèixer, es van posar en contacte amb               

el Ramon demanant-li ajuda: ell els va deixar diners i els va trobar un pis on viure.                 

Quan es va solucionar la situació política a Espanya en guanyar els d’Esquerra els              

exiliats de París van poder tornar a casa. Els germans Badia, un dels quals va anar                

amb el Manel i a qui el Ramon havia ajudat, van ser assassinats a la Plaça que                 

actualment s’anomena Macià. Ell assegura que és una de les animalades més            

grosses que es van fer a Catalunya, la culminant va ser la Guerra Civil, la qual                

esclataria en menys de dos anys. 

Quelcom que el va marcar i li va fer preveure que el conflicte acabaria molt               

malament, va ser el seu viatge a Madrid juntament amb el Bryan, el tiet Ignasi i el                 
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seu xofer. L’Institut de Sant Isidre, que agrupava gairebé tots els grans propietaris             

catalans, va organitzar una anada col·lectiva a la capital espanyola per tal d’unir-se             

a la gran manifestació de les dretes espanyoles presidides per Gil Robles per anar              

en contra d’una llei del govern d’esquerres. Al cotxe hi portaven enganxat un gran              

cartell on hi posava “Los catalanes del Instituto San Isidro a Madrid”. En arribar a               

Madrid un grup d’obrers va començar a cridar-los dient: “¡A estos les vamos a              

quemar el coche!”. L’ambient social a Madrid era molt violent, nerviós i descontrolat,             

això ja anunciava que la cosa no anava del tot bé: grups obrers manifestant-se pels               

carrers, guàrdies d’Assalt per tot arreu, violència i alteració… Fins i tot el Bryan              

sense saber dels conflictes interns del país va veure que allò no acabaria bé. 
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4. LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 
 

I va arribar amb pena i tristesa l’any 1936. Durant aquest any i els següents el                

Ramon va conèixer i perdre a molts amics, va viure molts moments de por, tristesa,               

impotència i alguns, fins i tot, de còmics. 

El Ramon va entrar al Servei Militar el 2 de gener de 1936, amb tan sols 24 anys, i                   

va ingressar al Regiment d’Artilleria de Muntanya nº1 situat a l’Avinguda Icària on va              

fer-se Oficial de Complements. Li van donar aquest càrrec i no un de més baix com                

es feia de costum perquè ell tenia una carrera universitària i sabia idiomes, cosa que               

en aquell temps no es solia trobar. Allí el van destinar a la Plana Major com ajudant                 

del Capità Luis López Varela en un grup amb sis joves més. Allà va conèixer el qui                 

seria un dels seus millors amics durant tota la seva vida: el Juli Casanovas, en               

aquell moment, estudiant d’Enginyeria Industrial. Cal destacar que llavors a Espanya           

hi havia instaurada una República, per tant, ell ingressa a l'Exèrcit Republicà. Va             

passar per caporal, sergent i brigada fins que finalment, l’1 de de juny, li van donar                

el títol d’alferes. 

 

La nit anterior a l’alçament el meu besavi havia anat al Teatre Poliorama a la               

Rambla. En sortir i anar cap a casa es va trobar amb grups d’obrers cridant a ple                 

pulmó: Visca la República! Visca el Comunisme!, d’altres amb banderes vermelles i            

negres de la Federació Anarquista Ibèrica, organització més coneguda amb el nom            

de FAI, Guàrdies d’Assalt per tot arreu… Quan va arribar finalment a casa (carrer              

Bruc cantonada Mallorca) es va trobar a la seva mare amb un atac de fetge. Aquella                

nit la farmàcia de guàrdia era al Passeig Sant Joan, així que va anar corrents cap                

allà. Va veure ja grups d’obrers violents pujant el carrer Bruc i la Guàrdia d’Assalt               

formada al Passeig Sant Joan. La cosa era molt preocupant. Aquella nit va veure el               

primer mort del que seria una llarga i horrible Guerra Civil: es tractava del vigilant de                

nit i estava estès a terra davant de la porta de casa. Es va quedar glaçat, sentia                 

terror i impotència. 

El 18 de juliol es van sublevar els militars i els dos amics (el Ramon i el Juli) van                   

rebre l’ordre de presentar-se al Regiment. No obstant, després del que havia vist la              
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nit anterior i tenint en compte com estava tot el país, els dos van decidir no                

presentar-se. Els altres companys sí que hi van anar i s’ho van passar força              

malament a causa dels aldarulls que hi va haver. El Capità Varela va resultar ser el                

representant a Barcelona del cop d’Estat que va fer Francisco Franco i, en             

conseqüència, se li va fer un Consell de Guerra i el van afusellar el 26 d’agost del                 

mateix any a Montjuïc. 

Pocs dies després de l’alçament, la FAI dominava la situació. Una part de la Guàrdia               

Civil i la Guàrdia d’Assalt es van posicionar a favor de la FAI. El Cap Militar de la                  

Generalitat, Frederic Escofet, es va posar a defensar la República així com també el              

General Aranguren de la Guàrdia Civil, tot i que al final de la guerra va ser afusellat.                 

Després dels terribles esdeveniments l'autèntica força i poder ja no la tenia la             

Generalitat, sinó que ara estava en mans de la FAI i del POUM. El germà del                

Ramon, el Manel, formava part del partit Estat Català, i sota les ordres del Capità               

Bayo i juntament amb altres milicians el Manel va anar a l’alliberació de Mallorca.              

Van desembarcar a Porto Cristo i va ser un complet fracàs, van tornar a Barcelona               

com van poder. A més a més, com que el Manel havia acompanyat als germans               

Badia en el seu partit independentista la FAI ja l’estava buscant, per tant no es podia                

arriscar a que el trobessin, així que va decidir exiliar-se a França. 

Personalment, el 18 de juliol de l’any 1936 va suposar per al Ramon un gran xoc i va                  

haver de fer un canvi de vida des de llavors. Moralment li va ocasionar un gran                

problema: no tenia les idees clares i hi havia molta pressió. Els incontrolables de la               

FAI estaven constantment cometent assassinats i cremant esglésies. El Ramon era           

catalanista i republicà mai ho va negar ni se’n va sentir avergonyit, però també era               

molt religiós. No entenia perquè s’havien de matar religiosos ni cremar esglésies ni             

ser tan violents. Defensava la república però no la manera com els altres defensors              

d’aquesta tenien. Per aquest motiu no sabia què fer. La gota que va fer vessar el got                 

va ser el fet de veure una fogata amb un rètol que hi deia: “Esta es la justicia del                   

pueblo” davant de l’església que més s’estimava en el món: Santa Maria del Mar, a               

més a més dels múltiples assassinats que feien els elements de la FAI. Recorda              

l’assassinat de dos caputxins d’Olot amics de la família i altra gent del poble al camp                

del Triai. Un parent, Casamort de Blanes, el van afusellar a la porta del cementiri del                

poble, però no li van donar el cop de gràcia i, ferit de mala manera i traient forces                  
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d’on no n’hi havia, va aconseguir arribar en una casa de pagès on el van curar. El                 

tiet Carlos, casat amb la germana del pare del Ramón, era un home que mai s’havia                

ficat en política, era propietari d’unes terres de pagès que explotava tant com podia,              

un caçador i un home que els diumenges anava a missa. Per aquests càrrecs, el               

comité de la FAI el va anar a buscar i li van donar una hora perquè s’amagués al                  

bosc dient-li que si el trobaven el matarien, com si per ells fos un simple i entretingut                 

joc. Efectivament, el van agafar, matar i rematar com si fos un conill. 

 

En aquell moment es va adonar que havia de lluitar fos com fos contra les               

barbaritats que s’estaven cometent. Així que juntament amb el Juli van decidir pintar             

el seu cotxe posant Visca la República, CNT i FAI amb unes grans lletres. A               

continuació, van entrevistar a un amic seu anomenat Antonio Sitges que tenia una             

fàbrica a Sitges, i li van proposar dur a terme la fabricació d’ambulàncies pel front de                

guerra i posar la fàbrica al servei de la Comissaria d’Armament, radicada a l’Hispano              

Suiza (empresa d’automoció i enginyeria catalana) i regentada per Eugenio Vallejo,           

un activista de la FAI. A l’Antonio li va semblar una bona solució d’emergència per               

tal d’evitar que els obrers incautessin la fàbrica (base del discurs del Ramon i del               

Juli amb l’objectiu de convence’l). El Ramon va entrevistar a l’Eugenio Vallejo            

presentant-se com a enginyer aeronàutic i afirmant que a casa seva tan sols es              

podien permetre la fabricació d’ambulàncies per ajudar al front. Tot un grapat de             

mentides que a l’activista li van semblar perfectes. Així que disposaven del cotxe del              

Juli CNT per traslladar-se amunt i avall, la fàbrica de l’Antonio a Sitges i el Ramon,                

l’enllaç entre el Vallejo i la indústria. El meu besavi, aprofitant l’absència de             

l’Eugenio al despatx, va agafar uns quants papers oficials de la comissaria            

convenientment timbrats i sense firmar, tot i que ell i el Juli en tenien dues còpies                

signades pel Vallejo que els acreditaven com a elements de la comissaria. El que              

pretenien era que el Juli Casanovas aprengués a imitar amb cautela i a consciència              

la signatura del Vallejo, cosa que va aconseguir a la perfecció i els va servir més                

tard. L’objectiu principal de tot aquest muntatge era la possibilitat de salvar gent que              

estigués amenaçada i traslladar-los al carrer Bruc o, si podien, a Rambla Catalunya,             

cosa molt més segura ja que hi havia un pis protegit per un paper del Consolat                

Anglès. 
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El primer cop que van utilitzar els papers va ser per anar a buscar el Manuel                

Fernando Dou, rector de Vulpellac i oncle del Jordi Dou un bon amic seu. Aquest               

estava amagat sota un pont a les afores d’Olot i la seva serventa li portava menjar i                 

aigua quan podia i amb molta cura de que ningú la veiés. El van dur a Barcelona                 

juntament amb altra gent que ja hi era amagada. A la casa del carrer Bruc hi van                 

instal·lar el tiet Joanet de Codines i el Rector de Sabadell. Uns dies després li va                

arribar la notícia que hi havia un capellà de Masquefa que s’havia amagat dins d’un               

pou i la seva criada també li portava menjar. Així que corrents amb el cotxe del Juli                 

CNT van anar fins allà i, amb l’ajuda dels nois que els havien fet arribar la notícia,                 

van treure d’allà el mossèn amb una corda i el van amagar en una casa de                

confiança. També va anar a buscar el tiet Ignasi i el seu fill a Empúries i els van dur                   

a Barcelona, més concretament al pis de pensió on vivia el Juli. El fill de l’Ignasi, el                 

Josep Maria, es va instal·lar a casa de la Conxita Mas, la seva nòvia, per així deixar                 

més lloc al pis per altra gent que també ho necessités. Es van assabentar que el                

comitè de Badalona buscava armes amagades a Can Tapias, una de les cases             

pairals dels pares de la Maria del Tura (la mare del Ramon). Concretament,             

buscaven a dos joves: el Josep Maria i el Pujador, un cosí del Ramon. En rebre la                 

notícia, el meu besavi va anar corrents a casa de la Conxita Mas, va agafar el Josep                 

Mª i el va portar al pis de Rambla Catalunya, el que estava protegit pel Consolat                

Anglès. Dos dies després un tal Sr. Riera, un piquet de la FAI, es va presentar a                 

casa del Ramon dient que volia fer una entrevista al seu cosí Josep Maria. Ell,               

sorprès, va dir que no sabia on era i, seguidament, el Riera li va demanar que el                 

seguís fins a una cafeteria davant de casa. Quan van entrar es van dirigir cap a una                 

petita taula on hi havia asseguda la Conxita Mas. El piquet va demanar-li a la noia                

que expliqués al Ramon tot el que li havia dit a ell. Ella, molt amablement, va dir que                  

el Ramon feia un parell de dies havia anat a buscar el Josep Mª a casa seva i li va                    

demanar que fos sincer, que no l’ocultés, que aquells senyors només volien parlar             

amb ell. Improvitzant i alhora bocabadat de les paraules que estaven sortint de la              

boca de la senyora Mas, va insistir en que no sabia on era, que ell se l’havia endut                  

però que per por a quedar-se a casa va desaparèixer. Per donar més credibilitat a la                

seva història va donar al senyor Riera el seu carnet de la Comissaria d’Armament.              

La Conxita continuava insistint dient que si no ho aclaria ella tindria problemes             
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mentre el Ramon anava assegurant que no havia de patir per res, que aquells              

homes eren unes bellíssimes persones. Va marxar d’allà i tan ràpid com va poder va               

planejar la sortida del país del tiet Ignasi (germà de la Maria del Tura) i del Josep                 

Maria. El pla consistia en traslladar-los als Pirineus amb el cotxe del Juli CNT fins a                

casa d’uns bons amics seus a la Finca Feitus, per tal de que aquests més tard els                 

portessin a França. Com és lògic, no va ser ni de bon tros tan senzill. Sortint de                 

Barcelona, a Montcada i Reixac, van topar amb una Patrulla de Control, van haver              

de donar papers, motiu del trasllat, certificats… Els papers de la Comissaria            

d’Armament autoritzaven als senyors Josep de Ventós i al seu fill Josep Maria,             

experts en la tala d’arbres, a traslladar-se al nord per aconseguir fusta per a la               

fabricació de la carrosseria de les ambulàncies pel front de guerra. Per alguna raó              

s’ho van creure i no van veure cap irregularitat en els papers, així que els van deixar                 

passar. Els problemes van tornar a aparèixer a Sant Joan de les Abadesses, on hi               

havia un gran reflector elèctric en la bifurcació de la carretera que va cap a Olot i de                  

la que va cap a Camprodon: un altre examen de papers. El Ramon seguia sense               

entendre com es podia ser tan ximple de creure’s les animalades que deien aquells              

papers. Ell sempre va dir que en aquell moment li va començar a funcionar un àngel                

de la guàrda que el va protegir durant la guerra i tota la seva vida, com més tard es                   

veurà. Els dos familiars van arribar sans i estalvis a França. Tot i això, van               

enxampar i matar el cosí Pujador. 

Va arribar el torn del Mn. Francisco Dou i els altres que estaven amagats a               

Barcelona a casa d’un bon amic de la família. No obstant, després de l’ensurt que               

van tenir a Montcada i Reixac i a Sant Joan de les Abadesses, el Ramon va decidir                 

fer una ruta diferent passant per: Vic, Cantonigròs, La Salut, Olot i la Vall de Bianya.                

Poc abans d’arribar a Camprodon el Sr. Dou va dir que es coneixia perfectament              

aquelles muntanyes ja que abans havia estat rector d’un poble veí, d’allà passarien             

la frontera. Així que es van abraçar, es van desitjar sort i uns van marxar cap al nord                  

i els altres cap al sud. Però resulta que no tot va anar com el previst. Dos dies                  

després, el Francisco Dou es va presentar a la porta de casa el Ramon i li va                 

explicar que amb la foscor es van perdre i van anar a parar dins d’un tren a Sant                  

Joan de les Abadesses i van arribar a Barcelona on, espantats i amb pressa, van               

poder arribar als amagatalls. Així que es van posar altre cop a estudiar             
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detalladament el Pirineu Oriental i els camins pels quals havien de passar. Aquesta             

segona vegada va anar com una seda, o tot el que es pot esperar. El Francisco                

Dou, anys més tard, va entrar a l’Espanya Nacional i va acabar sent rector d’un               

poble d’Andalusia. 

Per altra banda, ens trobem amb el tiet Joanet de Codines que estava al carrer               

Bruc. Amb ell va passar un fet curiós: el Juli va anar com de costum als locals de la                   

FAI a Gran Via amb l’acreditació com a membre de la Comissaria d’Armament per              

intentar assabentar-se d’alguna cosa que els anarquistes tinguessin planejada. Per          

casualitat, aquell dia just en el moment que ell hi va anar, hi havia un Comitè que                 

deia que havien vingut a Barcelona per detenir a un feixista que es deia Joan               

Masramon. Sense pensar-s’ho dos cops el Juli va agafar el cotxe, es va plantar a la                

porta del pis del Carrer Bruc i es va endur el tiet Joanet a Rambla Catalunya.                

Després va avisar el Ramon i aquest va desallotjar el pis de sospitosos i es va                

preparar per rebre la visita del Comitè poques hores després. Aquests van            

inspeccionar el pis i no van trobar-hi res. Un cop més, el seu acreditament de la                

comissaria tenia el seu efecte. 

Malgrat els diversos viatges cap al nord, el Ramon s’havia de centrar en l’empresa              

de Sitges, així que amb el Juli i l’Antonio i un motor d’un automòbil dins d’un altre                 

cotxe amb la carrosseria el més semblant possible a una ambulància, es van dirigir              

cap a la comissaria a fer l’entrega del vehicle en qüestió. Tot i això, arribats al Coll                 

de la Mala Dona el motor bullia massa, el cotxe no aguantava. Van trigar més de                

dues hores en arribar a l’Hispano Suiza. Allí, un individu de la FAI va explicar als dos                 

amics, amb un somriure dibuixat a la cara, que gaudia llençant els cadàvers dels              

morts que afusellava al mar. Van sortir d’allà tan ràpid com van poder, van fer               

l’entrega i van marxar. 

Al passar per Tàrrega per portar a més gent cap a la frontera, van parar a dinar.                 

Mentre esperaven el menjar van desplegar un mapa dels Pirineus Orientals per            

repassar els camins per on havien d’anar. Resulta que unes taules més enllà hi              

havien uns milicians que anaven cap el front d’Aragó i els van interrogar. Els papers               

de la Comissaria d’Armament no van ser suficients aquest cop i al Ramon se li va                

ocórrer dir que eren del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista) i que ho podien              

confirmar trucant a la Secretaria General del Partit al dirigent Jaume Ros (un íntim              
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amic del Joaquim, el seu germà) i que ell ho confirmaria. La veritat és que es va tirar                  

a la piscina, no tenia ni idea de si el Jaume encara treballava allà o, en cas afirmatiu,                  

si en aquell moment estava a l’oficina. Per sort va despenjar ell el telèfon i va                

respondre pels dos amics. Després d’aquella aventura no es podien quedar més            

temps a Barcelona, estaven prenent massa riscos i tot s’estava complicant: hi havia             

una cacera contra els Masramon. És important destacar que pels viatges que feien a              

França cobraven als passatgers per tal de pagar els guies, la gasolina i mantenir el               

negoci de la fàbrica. 

Després de rumiar-ho molt, el Juli i el Ramon van decidir marxar. Un policia amic de                

la família els hi havia comentat que s’estaven estenent rumors de que els Masramon              

estaven ajudant a perseguits per la FAI a evadir-se del país. Així que van passar els                

papers que tenien de la comissaria als germans Arderiu, el Pere i l’Antoni, amb              

l’objectiu de que ells seguissin amb els trasllats. Els va introduir el germà del meu               

besavi, el Joaquim, qui també ajudava en les fugues. Per mala sort a ells els van                

enxampar amb els papers falsos, així que els van fer un judici on també hi va                

comparèixer l’Eugenio Vallejo. Aquest va afirmar que aquella firma era evidentment           

seva, però que no coneixia a cap Arderiu. L’advocat defensor era un bon amic del               

Manel que va aconseguir que no els empresonessin. Tot i això, els van dur a               

l’Arrabessada i els van obligar a dir on estaven els german Masramon i que, si s’hi                

negaven, els matarien. Els van separar i van fer veure que afusellaven el Pere i, tot i                 

pensar el pitjor, l’Antoni va insistir en que no sabia res dels germans Masramon. 

Primer de tot, va marxar el meu besavi l’11 de desembre de 1936 i després de                

Nadal el Juli i el Joaquim. El Ramon va passar per Feitus, aprop de l’Espinavell fins                

arribar a La Preste, el primer poble de França, on hi va llogar un cotxe i es va dirigir                   

a Perpinyà. Els seus pares, el Josep Maria Masramon i la Maria del Tura de               

Ventós-Mir, van aconseguir uns passaports gràcies a un familiar que treballava a la             

Generalitat i es van trobar amb el seu fill a l’Hotel de France. Allí va ser on va                  

conèixer el Marcet (que després de la guerra va ser alcalde de Sabadell) i un               

enginyer industrial anomenat Martí. Aquests dos personatges havien organitzat la          

“Primera Centuria de Falange para Cataluña” i recollien els catalans que passaven            

la frontera i els duien a Saragossa. Pocs dies després els van recollir a ell, al Pepe                 

Pratmarsó (un amic seu) i a un noi de Manresa anomenat Matarrodona. Els cinc              
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nois van marxar cap a Sant Sebastià per després ingressar a l’Exèrcit Nacional. A              

l’acomiadar-se, el seu pare li va dir unes paraules que mai oblidaria: “Porta’t com un               

home i fes quedar bé els catalans”. 

 

4.1. SANT SEBASTIÀ 
Arribats a Sant Sebastià van entrar en una cafeteria i per pura casualitat es va trobar                

amb el Siset Agustí, un dels joves d’Olot que havien trencat amb porres les urnes               

durant les eleccions a diputat del seu pare. En altres paraules, un enemic polític dels               

catalanistes que anava en contra dels Masramon. Només en veure’l el va començar             

a cridar dient que què feia allà, que era un català, que aquí l’afusellarien, que               

marxés cap a França ara que podia o el delataria… El Marcet va sortir en defensa                

del Ramon i va tranquilitzar el Siset, tot i que ell insistia en que marxés a França. El                  

Marcet el va convèncer i va dir-li que ell respondria pel Ramon quan arribessin a               

Saragossa. 

 

4.2. SARAGOSSA 
El 19 de desembre va entrar oficialment a l’Exèrcit Nacional. Com a oficial, el              

Ramon s’havia de presentar a la Capitania General per sotmetre’s a un interrogatori             

i una depuració ja que venia de la zona roja. Una de les preguntes va ser quines                 

eren les seves idees polítiques. Ell, molt solemnement, va dir que era catalanista             

però que davant dels fets que estaven succeint a Catalunya va creure que s’havia              

de passar al bàndol Nacional. El Pepe, el Matarrodona i el Ramon es van instal·lar               

en la Pensió San Gil. De fet, al Matarrodona li va perdre la pista pocs mesos                

després a Saragossa. 

A finals de desembre va patir un dels seus típics grans mals de queixal i se li va                  

inflar tota la cara (la seva malformació i els problemes de calci que havia patit de                

petit li van dur més d’un problema de gran, aquest n’és un exemple). Amb aquest               

panorama es va presentar a la pensió un oficial amb l’ordre de que es presentés a la                 

Caserna de l'Aljaferia. Al principi va pensar que era una ordre normal de             

presentació, però al arribar allà l’Oficial de Guàrdia li va comunicar que l’havia de              

recluir als calabossos sense donar-li cap tipus d’explicació. Va quedar-se allà           
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incomunicat, amb la galta inflada i un mal de queixal que no es podia aguantar               

durant dos dies. Va pensar que potser el Siset Agustí li estava fent la punyeta.               

Finalment, el van treure d’allí i el van portar davant del Coronel Hungría, el cap del                

Servei d’Informació Militar. Després d’identificar-se la primera pregunta que li va fer            

va ser si era aviador, ell ho va afirmar i va explicar els seus estudis a Anglaterra.                 

Seguidament li va preguntar si ell va bombardejar el Pilar de Saragossa mesos             

abans. Ell, sorprès, ho va negar rotundament i li va tornar a explicar tot el que ja                 

havia dit durant la depuració. Li va remarcar que ell no seria tan ximple de               

presentar-se precisament a Saragossa si de veritat ell en fos el responsable i que              

algú que anava en contra seva l’havia denunciat. De nou li va aparèixer al cap el                

Siset Agustí. El Coronel Hungría el va mirar i girant els papers li va dir: “Lea usted                 

mismo”. La firma de l’acusació del bombardeig, de ser un catalanista separatista…            

era d’un tal Martirià Lloses, es va quedar de pedra. Aquest jove era d’Olot i era                

contrari a la família Masramon. El Coronel es va fer càrrec de la situació i li va dir                  

que ja podia presentar-se al Regiment d’Artilleria com a Oficial de complement            

alhora que li assegurava que no l’havien detingut arbitràriament i desitjant-li una            

bona benvinguda. Després es va dirigir on l’hi havien ordenat, li van donar l’uniforme              

i el 9 de gener de 1937 va ingressar al 9º Regiment d’Artilleria Lleugera i el 27 de                  

febrer al 4t grup de Policia Militar. (annex - nº2. Totes les seves destinacions) 

El 22 de març de 1937 el van destinar al front de Quinto d’Ebro sota les ordres del                  

comandant Pedro Galligo Kolly. El Pepe Pratmarsó va ingressar a la Primera            

Centuria per Catalunya   

comandada políticament pel   

Marcet i el Martí (els dos      

companys que havia conegut    

a França abans d’entrar a     

l’Exèrcit Nacional). Poc   

després, també hi van entrar     

el Joaquim Masramon, el    

Xavier Montsalvatge, el Jordi    

Dou i diversos amics d’Olot. 
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4.3. QUINTO D’EBRE 
Quinto és una petita ciutat a uns 40 Km de Saragossa on ja hi havien arribat els                 

milicians de la FAI. L’operació de Quinto es va dur a terme per part dels republicans                

per tal d’avançar fins a Saragossa. 

Per arribar allà amb tren s’havia de passar just pel costat del Riu Ebre en una corba                 

anomenada “El recodo del Belloque”. Allà les metralladores de l’exèrcit republicà           

disparaven directes als vagons, de manera que aquests estaven coberts per unes            

planxes de ferro per evitar que les bales traspassessin. Per ell va ser com un bateig                

al front, a la guerra de primera fila. Es va presentar davant el coronel Galligo i                

aquest li va dir que d’ara endavant seria el seu ajudant i que la primera feina que                 

volia que fes era triangular amb la màxima precisió possible la posició dels rojos en               

un mapa. Així que va agafar un teodolit i va aprendre a triangular amb exactitud. 

Un dia el Juli es va presentar a la Caserna d’Artilleria i el va anar a veure a Quinto,                   

passant també pel “recodo de Belloque” amb el tren i patint per la seva vida dins                

d’aquell vagó. Aquell dia en concret va ser força dur. Els milicians de la FAI tenien                

com a objectiu el campanar de l’Església de Quinto que estava situat al lloc més alt                

del poble. El què havia de fer el meu besavi era senyalar la posició de la bateria que                  

els estava disparant per així poder contra-atacar sabent on calia apuntar. L’única            

manera de saber-ho era veient des d’on sortia el fum dels seus trets, però les               

bateries en qüestió estaven darrere d’uns matolls massa abundants i no ho podia             

posicionar amb precisió. El Juli, al corrent del problema, va suggerir-li que anès a la               

teulada de l’església, que des d’allà podria veure algun senyal de fum. Pensant que              

seria una bona solució va disposar-se a anar fins al final           

de la teulada, des d’on no va poder veure res. Tot d’una,            

la teulada es va desprendre i ell es va quedar penjant           

amb les cames balancejant-se des d’una gran altura. Ell         

ja pensava el pitjor. El Juli, espantat, li va dir que           

s’aguantés com pogués a les bigues i que intentés sortir          

del forat acostant-se cap a ell. Si el Juli l’hagués intentat           

ajudar anant on ell era la teulada hagués acabat de cedir           

i els dos haurien mort en la caiguda. 
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El Ramon va fer tanta força com va poder amb els braços per tal d’arrossegar-se               

fins al campanar i, finalment, ho va aconseguir. El Juli no el va tornar a visitar al                 

front. 

Aquell indret era realment perillós. Els avions dels rojos que no havien pogut             

descarregar sobre Saragossa a causa dels antiaeris, deixaven caure els explosius           

sobre l’últim poble nacional guiant-se pel riu, és a dir, a Quinto. Quan el Ramon va                

saber que havia caigut una bomba prop de la Pensió on estaven allotjats els seus               

pares i la seva germana Xita a Saragossa va traslladar-los a Sant Sebastià on ja hi                

havia el tiet Ignasi, el Josep Maria i altres familiars. 

El maig del 1937 va ser destinat a Villastar (Terol), i va tenir molta sort (tot i que ell                   

en deia protecció divina), ja que pocs dies després Quinto va ser atacat i              

parcialment ocupat pels rojos.    

Totes les seves possessions    

s’havien quedat allà i l'Estartús,     

un oficial roig a qui coneixia, les       

va trobar i guardar. En veure      

que el Ramon no estava entre      

els presoners va decidir portar     

les seves pertinences a la     

Mercè a Barcelona (la germana     

del meu besavi). 
 

4.4. TEROL 
L’1 de juliol de 1937 el Ramon es va agrupar a la Plana Major de l’Agrupació                

d’Artilleria que comandava el Galligo i residia al Govern Militar de Terol, el qual              

estava a càrrec del Coronel Rey d'Harcourt. El matí del 5 de juliol el Coronel Rey                

d’Harcourt els va dir que havien rebut noticies sobre un moviment de les tropes dels               

rojos cap a Albarrasí. Van ordenar al Comandant Galligo i al Ramon anar-hi tan              

aviat com fos possible per verificar la informació. Sense donar-li gaire importància ell             

li va demanar al seu assistent, Pedro Pomar, que li preparés el teodolit, el tabac i el                 

seu equipatge i que no era necessari que anés amb ells. Teòricament havien de              

tornar l’endemà sense problemes ni complicacions. 
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Els llargs 35 Km que hi havia entre Terol i Albarrasí eren el que anomenaven terra                

de ningú, ni republicans ni nacionals, ni bales ni explosius. Durant gairebé 12 hores              

van estar caminant fins arribar al poble. Pel meu besavi aquell poble era el más               

bello pueblo de Aragón: carrers nets i perfectes amb         

pedres vermelles de decoració, cases en bon estat,        

balcons cuidats… Es van trobar amb el Capità        

Guinea, comandant de la Plaça, i els va dir que els           

enemics ja estaven atacant les posicions defensives i        

que no trigarien gaire en arribar al poble. El Ramon          

va pujar a una de les posicions que encara no havien           

estat atacades per comprovar com estaven les tropes        

enemigues i autoconscienciant-se de que no hi havia        

temps per organitzar una defensa ni per rebre        

l’artilleria necessària. La Columna enemiga coman-      

dada pel General Modesto atacava sense descans i        

simultàniament a totes les posicions dels franquistes i el tinent coronel Galligo va             

fer-se càrrec de la situació. Van armar a tots els homes que fossin capaços d’agafar               

una arma i el Ramon va trucar a l’oficial de la posició que ell acabava d’abandonar                

per saber com anaven. L’oficial en qüestió va demanar reforços i el seu missatge va               

anar acompanyat d’un petit riure. Ell va preguntar, estranyat, què havia estat aquell             

riure i l’oficial va respondre: “Se lo voy a aclarar, usted es el Alférez Masramon y le                 

reconozco por su acento catalán. Le participo que están ustedes copados e            

irremisiblemente perdidos y le adelanto que tendremos mucho gusto en hacerle un            

Consejo Sumarísimo en el Plaza del Ayuntamiento mañana mismo”. La trucada va            

finalitzar amb una gran riallada. Acabaven de perdre les seves posicions i aquell             

oficial era de la Columna Modesto. 

L’Exèrcit Republicà s’havia apoderat de Los Quemados, l’única via que comunicava           

Terol amb Albarrasí i, en conseqüència, ells havien quedat atrapats. Aquella nit hi va              

haver pocs episodis bèl·lics, tot i que la terra de ningú es podia dir que ja tenia                 

senyor, el General Modesto. Totes les comunicacions amb Terol estaven tallades.           

Per aquest motiu, van enviar un voluntari al Coronel Rey per tal d’explicar la situació               

i demanar reforços. El General Galligo va decidir agrupar a tota la gent del poble               
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dins la Catedral per tal de protegir-los i aconsellant-los que portessin la major             

quantitat de menjar i beure que poguessin. No obstant, el continu soroll de la              

metralladora i les bombes que llançava el canó van fer que la majoria de gent entrés                

a la Catedral amb l’únic objectiu de salvar la seva vida. Més de mil persones               

estaven tancades allà i els pocs que disposaven d’armes van fer algunes rondes per              

la ciutat per tal d’agafar aliment, però es van veure superats en número i es van                

refugiar també dins la Catedral. 

Els problemes més greus van arribar      

amb l’utilització dels morters, ja que      

aquestes armes tiren els projectils per      

sobre i, per tant, aquests cauen a la        

teulada, la qual no resistia tan bé com        

les gruixudes parets de l’església.     

Durant les nits, intentaven sortir     

sigil·losament per agafar aigua i menjar.      

Entre totes aquelles persones el Ramon      

recorda una dona que cantava i reia,       

cosa que va interpretar com a un inici        

de bogeria, una altra dona plorant      

desconsoladament aguantant el seu fill     

petit mort de gana, molts ferits a terra        

de les galeries del Seminari sense      

atenció mèdica… Però sens dubte, el      

que més li va marcar i impactar va ser         

la mort del fill del forner del poble, qui es va acomiadar amb un somriure i content de                  

poder morir per la pàtria. El noi es deia Eloy Moreno Murciano i va morir als seus                 

braços amb només 17 anys. (annex - nº3. Retrobament amb el germà petit de l’Eloy) 

Queien els obusos sobre la Catedral i la gent entonava el “Cara al Sol”, feia una                

pudor exagerada a causa dels improvitzats lavabos així com també pels morts. Dins             

d’aquell caos i males condicions en les que tothom es trobava, en un ambient de               

desesperació, horror i neguit, el meu besavi es va acostar a l’orgue de l’església i es                

va posar a tocar. Un silenci sepulcral va inundar la sala, només se sentien les notes                
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sortir de l’instrument i la gent, més calmada, es centrava en l’encantadora melodia             

mentre intentaven evadir-se de les explosions de fora. 

El millor tirador present era un jove carabiner que el va acompanyar sobre la              

sagristia, des d’on podien tenir un millor angle de visió de les posicions enemigues.              

El jove estava alerta amb el fusell en mà, apuntant amb precisió i li deia: “Hay que                 

economizar las municiones, mi Alférez”. Pocs minuts després una bala va travessar            

el seu cap i va caure al costat del Ramon. Després d’això, el meu besavi va escriure                 

una carta de comiat a tots els seus familiars (annex - nº4). No creia poder sortir en                 

vida d’allà. 

L’última nit d’aquell setge van     

escoltar nous trets i explosions en      

direcció contraria a la seva posició.      

Una gran alegria va inundar     

l’església. De cop i volta, se li va        

acostar un sergent i, alterat i amb       

preocupació, va dir-li que hi havia      

dues grans caixes amb uns 50 Kg       

d’explosius a 50 metres de     

l’entrada de la Catedral. Els enemics volien assaltar-los abans que fos massa tard.             

Una sola bala disparada amb precisió i tota la Catedral volaria pels aires. Després              

de comprovar la informació va sortir i va arrossegar la primera caixa fins a l’interior               

de l’església. La segona ja va ser més complicat: les metralletes no cesaven. La va               

acostar el màxim que va poder però una ràfega de metralla el va encertar de ple i un                  

altre oficial va sortir a ajudar-lo. Li van injectar una dosi d’atropaver (opi i belladona.               

esn substitut de la morfina) que el va adormir durant 24 hores. El 13 de juliol es va                  

acabar aquell malson amb l’arribada dels Legionaris de la Bandera Mòbil del Front             

d’Aragó, que van aconseguir contactar amb ells i salvar-los. Al Ramon el va             

despertar el seu assistent Pedro, que s’havia ofert voluntari per acompanyar la            

Legió. (annex - nº5. Informe oficial sobre el que va passar a Albarrasí) 

Aquell mateix dia el van portar a l’Hospital de Saragossa. Allà els metges li van curar                

sense complicacions les ferides de la cama, però li van recomanar amputar la mà              

esquerra ja que la metralla havia tocat el canell. No obstant, el meu besavi s’hi va                

23 



 

negar rotundament, amb la mà esquerra donava les notes al violí i, a més, estava               

horroritzat amb la idea de tallar-se una mà. Espantat va demanar el trasllat a              

l’Hospital d’Alhama d’Aragó perquè tenia noticies de que allà hi estava operant el Dr.              

Puig Sureda, però quan ell hi va arribar li van comunicar que el doctor havia estat                

traslladat a un altre hospital i no sabien on era. Així que va decidir anar a l’Hospital                 

Militar de Saragossa (annex - nº6. Paper de l’operació). Allà un vell cirurgià va dir               

que no feia falta tallar cap mà, que amb anestèsia local i paciència li podria extreure                

la metralla del canell. I així ho va fer, tot i que en les radiografies que es va fer de                    

més gran encara hi apareixia un tros de metralla relativament gros a l’avantbraç             

(annex - nº7). Al Butlletí Oficial de l’Estat del 30 de juny del 1938 hi deia: “Teniente                 

de Complemento de Aviación de la Base Aérea de         

León Don Ramon Masramon de Ventós, herido       

grave, siendo Alférez de Complemento de Artillería,       

en el frente de Aragón el 13 de julio de 1937. Debe            

percibir la pensión de 735 pesetas, correspondientes       

a 49 días de curación, y la indemnización de 1 200           

pesetas”. La indemnització sí que la va rebre, però la pensió només la va tenir el                

primer dia, després no la va anar a reclamar. 
 

4.5. SANT SEBASTIÀ 
Quan encara estava de baixa després de l’operació, l’agost de 1937 va anar a              

l’Hospital de Sant Sebastià per trobar-se amb dos dels seus millors amics que             

estaven de permís: el Jordi Dou i el Xavier Montsalvatge. Ell anava vestit amb              

l’uniforme d’Oficial i portava encara el cabestrell mentre        

que els altres dos amics vestien amb una camisa blava          

de la Falange. El detall és important a destacar per          

entendre l’anècdota següent. Estaven passejant pel      

passeig de la Platja de la Concha i van seure en un            

banc a parlar. A l’altre costat del banc hi havia un           

matrimoni gran i, de cop i volta els van interrompre i,           

amb una veu de superioritat i menyspreu l’home va dir:          

“¡Cuádrense ustedes!” i els va treure un carnet de         
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Coronel de l’Exèrcit. Seguidament els va preguntar “¿Qué idioma hablan ustedes?           

¿No saben que ha sido Cataluña la causante de esta guerra? Ustedes son soldados              

de nuestra patria, hagan el favor de hablar nuestro idioma. El suyo molesta.” Els tres               

amics van marxar d’allà i van seguir parlant tranquilament. Aquest fet ja s’havia             

convertit en quelcom quotidià per a ells. Ni tan sols anant vestit de militar, amb               

samarretes falangistes, formant part de l’Exèrcit Nacional… això canviava. Sempre          

van ser ELS catalans. De fet, fins i tot el seu Comandant Pedro Galligo Kolly, en una                 

ocasió li va dir: “Si el destino me da otro ayudante, procuraré que sea catalán, pero                

no crea usted, al llegar al frente de Sabadell le ordenaré: alza, mira y fuego. No                

quedará una fábrica en el pueblo. Destruiremos aquellas fábricas que han sido la             

base y origen de nuestra Guerra Civil”. En el fons, hi havia un sentiment              

anticatalanista molt profund i força preocupant. 

 

4.6. TEROL 
A principis de novembre el van reclamar a        

l’Acadèmia d’Artilleria de Segovia per fer un curs de         

Tinent. Allà qui manava era el Coronel Ahumada i         

després de tenir el títol va anar a Saragossa per          

agafar un tren i anar a Terol per tornar-se a posar           

sota les ordres del Tinent Coronel Galligo. No        

obstant, el seu va ser el primer tren que ja no va            

poder arribar a Terol. Aquell dia era 17 de         

desembre de 1937, els republicans havien fet un        

atac sorpresa i la ciutat va quedar ocupada per les          

tropes de Campesino i del Coronel Rojo. 

La batalla de Terol va ser llarga i tediosa, a part de            

molt freda. Les temperatures arribaven a menys 20ºC i la majoria de nits a ell li va                 

tocar estar a la trinxera amb el seu tabard, una mica de conyac que portava un                

company i molta fred. L’escamot que ell dirigia estava a Cerro Gordo, just davant de               

les trinxeres dels republicans, on, per casualitats de la vida, hi havia com a Oficial               

d’Alferes Provisional el seu amic Jordi Dou, que tenia la feina d’encarregar-se d’una             
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de les bateries, igual que ell. En una de les reunions d’oficials, els soldats              

franquistes de la primera línia es queixaven de que l’artilleria que es llençava de              

més enrere s’equivocava amb les distàncies i que tota la metralla els queia sobre,              

cosa que era mentida. El meu besavi va dir al seu amic Galligo que el millor que                 

podien fer era enviar un Oficial a primera línia per tal de sortir de dubtes mitjançant                

un telèfon per anar-se comunicant amb els que disparaven i avançant poc a poc. Li               

va tocar a ell anar-hi. Llavors, va extendre una línia de campanya amb el telèfon i es                 

va dirigir cap el front. Òbviament, la idea no va funcionar, els primers bombardejos              

dels rojos van trencar el fil de comunicació. 

El pitjor de tot eren els soldats moros. El Ramon va compartir el front de guerra amb                 

l’Exèrcit Regular Marroquí i considerava que eren unes males bèsties, molt           

sanguinaris, disfrutaven fent patir a la gent, era una veritable barbaritat el que             

arribaven a fer. Un dia els moros van portar uns presoners, i és que no va quedar                 

gaire clar si eren rojos o s’havien passat al bàndol feixista. El cas és que un d’ells li                  

va dir: “Perdoni, vostè és un noi de can Masramon d’Olot. Jo sóc de casa la                

Carmeta del Pont”. No tenia ni idea de qui era el jove ni en sabia res de cap casa de                    

la Carmeta del Pont, però tot i així va dir als moros que ell el coneixia i que responia                   

per ell. No el coneixia de res, però la idea de deixar-lo amb els moros l’horroritzava                

massa. Pocs dies després va haver de tornar a les reunions que, com es              

comprensible, no es feien a primera línia, així que ja no en va saber res d’aquell noi.                 

En acabar la guerra li van dir que l’havien donat per mort, va resar perquè no                

hagués estat en mans d’aquelles bèsties. 

Un cop van aconseguir retirar els rojos de la plana entre Cerro Gordo i La Muela, el                 

Jordi Dou i el Ramon van decidir anar a fer un passeig per la plana (quan hi havia                  

calma) per mirar si trobaven algun fusell que es pogués aprofitar. Uns minuts             

després, els rojos van començar a llençar la seva artillera sobre la plana on ells eren                

i, desafortunadament, al Ramon li van venir ganes d’anar al servei. El Jordi va dir               

que el millor lloc on podien anar era baixant una carretera que hi havia al costat, allà                 

estarien més arrecerats i protegits. Un cop va acabar, els dos amics van continuar              

inspeccionant i, de cop i volta, van sentir el xiulet d’un projectil. Van córrer i es van                 

tirar a terra resant perquè no els passés res. Després de sentir l’explosió, van tornar               

enrere per veure on havia caigut el projectil. Va encertar de ple on ell havia anat a                 
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fer les seves necessitats, uns minuts abans i el meu besavi no hagués sortit viu               

d’allà. 

Un cop Terol va caure el 8 de gener de 1938, no va trobar a cap dels seus                  

companys; o havien mort o eren presoners. Més tard va saber que el Coronel Rey               

D'Harcourt i el Bisbe Polanco (el bisbe de Teruel de qui es va fer amic a l’hospital on                  

el van portar després de ser ferit a la batalla d’Albarrasí) els van fer presoners i quan                 

els rojos es van retirar els van assassinar a Pont de Molins, a prop de Figueres. Ell                 

va ser destinat a Villamayor de Gállego fins el 2 de febrer de 1938. (annex - nº8) No                  

obstant, a mitjans de febrer les tropes de Franco van recuperar el control de Terol. 

 

4.7. LLEÓ 
El 25 de gener de 1938 el Ramon va demanar el trasllat a l’Exèrcit de l’Aire i, gràcies                  

al títol d’Enginyer Aeronàutic i al seu currículum, el febrer de 1938 va ser traslladat a                

l’Aeròdrom de la Virgen del Camino a les        

afores de Lleó (annex - nº9). Primer de tot,         

va traslladar els seus pares i la seva        

germana a Lleó. Després es va presentar       

als seus superiors i es va posar a revisar i a           

arreglar els avions que havien de sortir al        

front ja que era Cap de Tallers. En el BOE          

del 9 de febrer de 1938 va sortir la seva          

inscripció a les forces aèries de l’Exèrcit       

Nacional. 

Al principi del seu ingrés a Lleó va ser destinat a l’Exèrcit d’Aviació com a               

bombarder, així com també el seu amic Pepe Pratmarsó qui volava pel front             

d’Aragó. Abans que comencés la batalla de l’Ebre, els dos amics van participar com              

a bombarders sobrevolant Flix. 

A l’aeròdrom de la Virgen del Camino hi van passar alguns fets curiosos. Resulta              

que hi havia accidents en l’enlairament d’alguns avions que havien estat reparats            

abans de retornar a les seves unitats. Això passava tant als avions franquistes             

destinats al front com als avions de la Legió Còndor que Hitler enviava perquè es               
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provéssin aquí abans de que ell els utilitzés durant la Segona Guerra Mundial.             

Tenint en compte els diversos incidents es va sospitar d’un possible sabotatge i se’l              

va acusar a ell (oficial català i Cap de Tallers). Unes setmanes més tard, tots els                

avions que eren reparats els hi feien provar a ell i mai li va passar res, cosa que va                   

augmentar la seva sospita ja que això el feia semblar més culpable (annex - nº10.               

Control de vols). Uns quants soldats també van haver de fer aquesta feina. Més              

tard, un cop fetes les investigacions, es van assabentar que sí, que hi havia un grup                

de sabotatge de vint obrers comandats pel secretari particular del Coronel Cap de la              

Base de Lleó. Pocs dies després van ser tots afusellats. A conseqüència dels 476              

avions alemanys que el meu besavi va provar, va rebre una condecoració: la Creu              

del Mèrit de l’Ordre de l’Àguila de tercera classe amb espases firmada pel mateix              

Hitler i el seu ministre d’Estat. (annex - nº11) 

Pocs mesos després, en un viatge a Vigo a casa d’uns amics, va conèixer a la                

família Fontanals i es va enamorar d’una de les filles, la Matilde, que acabaria sent               

la meva besàvia. Durant el que quedava de guerra i els següents mesos no van               

perdre el contacte. 
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5. LA POSTGUERRA 
 

5.1. MADRID 
Un cop Madrid i Barcelona havien caigut van traslladar el Ramon a la Base Cuatro               

Vientos. Com que era enginyer aeronàutic i pilot va haver de donar classes             

d’aerodinàmica als mecànics perquè així aprenguessin a reparar els avions          

adequadament. Va traslladar la seva família de nou al Carrer Bruc a Barcelona. A la               

capital catalana les condicions eren precàries: molts edificis enderrocats, l’economia          

estava pels terres, es passava moltíssima gana i l’estraperlo va aparèixer en massa.             

Recorda en concret la frase i la cara del seu nebot, un fill de la seva germana                 

Mercè. Quan va traslladar els seus pares i la Xita, el Ramon va demanar als seus                

superiors si li podien facilitar una petita camioneta amb menjar i beure per portar a               

Barcelona. Aquests van aconseguir-li i en arribar a la ciutat van anar a casa la               

Mercè i van repartir plàtans per tota la família. El pobre nebot li va demanar a la                 

Mercè si es podia menjar el fruit sencer amb una cara trista però esperançadora. En               

aquell moment se’n va adonar de la situació en la qual aquells pobres nens havien               

hagut de viure. La seva germana li va dir que en els pitjors moments havien anat                

casa per casa demanant caritat. 

Després d’un temps a Madrid, va fer la petició formal al Cap de Personal del               

Ministeri de l’Aire per traslladar-se a Barcelona ja que el seu pare (el meu rebesavi,               

Josep Maria Masramon) tot i estar als 62 anys estava molt malalt. Li van comunicar               

que hi havia una vacant al Servei Industrial de Barcelona i que preguntés als seus               

companys pel Comandant del Servei, el senyor Moyano. Quan va preguntar, tots els             

comandants es van sorprendre per la qüestió i li repetien que el Tomàs Moyano era               

intractable. Aquest home va tenir un accident d’avió al port de Barcelona abans de              

començar la Guerra Civil i des de llavors s’havia tornat boig. (annex - nº12. Petició               

de trasllat a Barcelona) 
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5.2. BARCELONA 
El 21 de maig de 1939 el Josep Maria Masramon (el meu rebesavi) va morir d’una                

trombosi cerebral. A finals de l’agost de 1939 se li va concedir el trasllat a               

Barcelona, la necessitat d’estar a prop de la seva família era massa forta, així que el                

10 de setembre de 1939 es va posar sota les ordres del comandant Moyano (annex               

- nº13). Tot el que havia sentit era veritat, realment era un home molt estricte, amb                

molt mal caràcter i maleducat envers els homes que dirigia. 

A Barcelona va fer de defensor d’ofici en nou         

consells de guerra. Recorda amb força pena       

que l’oficial que actuava de fiscal demanava       

pena de mort per la mínima cosa que es jutgés. Un dels casos que més recordava                

és el d’un jove que havia ingressat voluntari a l’Aviació Roja. El Ramon va              

entrevistar-lo a la presó diverses vegades i va anar a conèixer la seva família: uns               

pobres obrers que vivien en un petit pis al Poble Sec. En una de les visites que li va                   

fer per documentar-se, li va veure un anell amb un petit avió rata representat. El dia                

del judici el fiscal va apel·lar a que tots els voluntaris rojos havien volgut destruir la                

pàtria espanyola, que mereixia ser castigat… La defensa del meu besavi va ser             

senzilla: era un noi d’una família humil, la màxima aspiració en aquesta situació era              

fer-se aviador per tal d’aprendre i poder treballar d’alguna cosa que li interessés             

mínimament, va fer-li mostrar l’anell, va explicar la situació en la qual vivia la seva               

família… Finalment, el van condemnar a deu anys de presó, tot i que per la situació i                 

la seva actitud no va haver de complir-ne ni la meitat. Per donar-li les gràcies per tot                 

el que havia fet per a ell, estant a presó li va construir un petit avió de fusta. 

Un altre cas curiós que recorda va ser quan el van fer fer de jutge juntament amb                 

altres oficials (el seu amic Pepe Pratmarsó també n’era un) en un Consell d’Honor              

per jutjar un cas d’homosexualitat dins l’exèrcit. Es va fer una votació secreta i es va                

expulsar a l’oficial en qüestió per “referèndum” (importants les cometes). Aquell tipus            

de votacions tenien uns resultats clars abans de posar el paper dins l’urna. 

En una estada a Olot la Maria del Tura (la mare del Ramon) es va trobar el Martirià                  

Lloses (aquell noi del poble que havia acusat diverses vegades al meu besavi estan              

a la guerra) i aquest li va dir: “Vostè ha tingut la sort de que es morís el seu marit,                    
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perquè sinó l’haguerem hagut d’afusellar nosaltres”. Aquell home mai es va rendir            

anant contra els Masramon. 

Estant sota les ordres de Tomás Moyano, el meu         

besavi va pujar de categoria fins a capità provisional         

(annex - nº14) i va adquirir el carnet de conductor          

d'automòbils de l’exèrcit estant a la 3ª Companyia        

del Regiment d’Automòbils. Després de dos      

anys a Barcelona, el 13 de gener de 1941, ja          

fart del Coronel va decidir demanar una plaça        

vacant que hi havia a Las Palmas de Gran         

Canaria amb extensió a l’Àfrica Occidental      

(annex - nº15). El Coronel al qual ell s’havia de          

presentar tenia fama de ser exageradament      

protocolari, així que el seu ajudant, el Tinent        

Aiguavives li va dir: “Sobretot respecta escrupolosament el protocol, quadra’t          

ostensiblement, cop de taló, i permís per entrevistar a “USIA”, el tractament nobiliari             

que té el Coronel. Únicament quan ell ho permeti, entri mà a la gorra i nou cop de                  

talons”. En arribar el Coronel el Ramon va seguir al peu de la lletra les indicacions                

donades pel Tinent, però va exagerar una mica i l’ajudant, que estava darrere del              

Coronel, va començar a riure en silenci. Ell no ho va poder evitar i va deixar anar                 

una riallada. El superior, amb cara seria, va dir: “Ha venido usted a reírse o qué”.                

Com va poder i pensant una excusa ràpida, va dir que abans d’entrar li havien               

explicat un acudit molt graciós i que li havia tornat a passar pel cap. El Coronel,                

seguint amb la seva cara de serietat pura va preguntar-li què era el que volia. Tot i                 

això, entre els riures no es va saber explicar així que li va dir: “Cuando se le pase la                   

risa pida usted a mi ayudante lo que desea”. Va donar un últim cop de talons i es va                   

retirar pregant a USIA que el perdonés. Passat aquell moment va parlar amb el              

Tinent Aiguavives i va emplenar la instància per marxar a Las Palmas de Gran              

Canaria, la qual va ser acceptada el 7 de març de 1941. (annex - nº16) 
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5.3. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
A principis de 1941, va fer el seu viatge fins a Canàries en vaixell i, com que ja havia                   

començat la Segona Guerra Mundial, a Gibraltar hi havia un registre a consciència             

de tots els passatgers per si hi havia algun sospitós alemany (annex - nº17.              

Passaport). El Ramon tenia soldats a les seves ordres a les bases aèries d’Ifni,              

Cabo Juby, Villa Cisneros (les tres a Àfrica) i Los Rodeos (Tenerife). Les condicions              

en les que vivia a Las Palmas eren molt bones: tenia xofer, cotxe, assistent que               

també feia de cuiner, el seu sou havia augmentat a 900 pessetes al mes…              

Aprofitant els diners dels quals disposava i tenint en compte que el lloguer del pis               

anava a càrrec del Ministeri de l’Aire, va portar a la seva mare i a la seva germana                  

Xita a viure amb ell a Canàries i així evitar que patissin les condicions precàries que                

la postguerra estava deixant. Pocs mesos després es va ocupar del seu germà             

Manel, que estava refugiat a Perpinyà, ja que no es podia arriscar a tornar a               

Barcelona perquè l’estaven buscant. El va portar a Canàries en vaixell amb el             

passaport del Joaquim Masramon i allà va poder començar una nova vida. 

No els deixaven volar gaire per restriccions de combustible, i quan els deixaven era              

en un model antic d’hidroavió Plus Ultra, com el que el germà de Francisco Franco               

va utilitzar per fer la travessia per l’Atlàntic. No obstant això, una vegada al mes               

havia d’anar a Àfrica per veure que les instal·lacions estiguessin bé, que es             

complissin les ordres, veure els soldats… i es va acabar enamorant del desert. Cada              

vegada hi anava més i va començar a conèixer alguns pobles dels voltants de les               

bases. Per ajudar els indígenes     

els hi portava medicines, llet     

amb pols pels nens, menjar… i      

ells li oferien te. De fet, allà hi        

va conèixer un senyor alemany     

que era el cap d’espionatge     

nazi de la zona, qui es volia       

portar bé amb ells per tal de       

que li facilitessin el trasllat a Ifni       

i a Villa Cisneros. 
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Allà van tenir un problema al trobar-se droga sota els seients d’alguns avions que              

tornaven d’Àfrica. Hi ha va haver una gran investigació fins que es va descobrir que               

el responsable del contraband era un soldat, el qual va ser expulsat immediatament.             

A Las Palmas s’hi va estar durant els primers anys de la postguerra i va poder evitar                 

les dificultats que la majoria de gent passava durant aquella terrible època. 

 

L’estiu del 1942 va tornar a Olot on es va prometre amb la Matilde Fontanals i va                 

començar a planejar com abandonar l’exèrcit. Va tornar a Las Palmas i el 27 de               

gener de 1943 el Ramon va passar per un tribunal mèdic on se li va diagnosticar                

ulcus duodenal (llagues a l’intestí) i, en conseqüència, se li va concedir un permís de               

dos mesos de repòs absolut a Barcelona (annex - nº18). Encara estant de permís va               

demanar la baixa de l’exèrcit la qual li va ser concedida el 13 de març de 1943                 

(annex - nº19). Van pactar que ell quedaria adscrit a la 4º Regió Aèria fins haver                

complert l’edat reglamentària per llicenciar-se definitivament i que, fins llavors,          

s’havia de presentar anualment a la “Jefatura del Ministerio del Aire” a Barcelona tot              

estant en situació de disponibilitat. Finalment, el       

29 d’abril de 1955 es va retirar oficialment de         

l’exèrcit espanyol. (annex - nº20) 

 

5.4. BARCELONA 
El 1943 el Ramon es va instal·lar de nou a Barcelona amb la Matilde. Com que va                 

deixar de cobrar de l’exèrcit va haver de buscar una altra manera de guanyar-se la               

vida. A Marsella es va fer una liquidació de material que els rojos havien deixat i ell                 

va demanar un camió, el qual li va ser concedit donat els seus antecedents. El Juli                

Casanovas estava a Santander i tenia contacte amb el Cap Sindical de les             

Cooperatives de formatge d’allà. Amb l’ajuda del Juanin Rubert, que els va deixar             

una torre abandonada que tenia a Passeig de Sant Gervasi, i el Pep Calsamiglia, un               

bon amic republicà que havia estat depurat i en conseqüència no podia exercir com              

a catedràtic de Filosofia a la Universitat, van decidir fer-se estraperlistes. Van            

contractar a un xofer i van contactar amb un repartidor de queviures que anés als               

“colmados”. Al principi va funcionar, però se’n van adonar de dos problemes que no              
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havien tingut en compte: primer de tot, que el Juli no podria omplir el camió tot sol i                  

que no tot el formatge que portaven el podrien vendre. Va arribar un punt on van                

haver de contactar amb altres mercats de menys qualitat perquè se’ls acumulava el             

formatge. A més a més, la torre al Passeig de St Gervasi feia molta pudor, ja que no                  

havien pensat en que els formatges es podririen tant ràpidament. 

Tot i que això ja els hi semblava un drama les coses van empitjorar: la policia de                 

Santander va anar a demanar explicacions sobre la distribució de formatges al Cap             

del Sindicat, i el bon home va comunicar-los que el comprador era un barceloní              

anomenat Juli Casanovas. Pocs dies després la policia es va presentar a casa del              

Juli i el van detenir per estraperlista. El meu besavi quan ho va saber va anar a                 

demanar ajuda al Pare Vergés (director de la Congregació Mariana a la qual ell              

estava congregat) que va aconseguir treure’l dels calabossos i traslladar-lo a la sala             

dels detinguts de l’Hospital Sant Pau. El Ramon el va anar a veure cada dia per                

explicar-li com anava el negoci de la manera més optimista possible. En aquella sala              

de l’Hospital hi havia malalts de veritat: un noi amb atacs epilèptics, molt homes              

republicans ferits… No eren les millors condicions, és clar, però si més no, no era la                

presó. Hi havia un capellà que els hi anava a fer un sermó dominical cada dia i els hi                   

deia: “Vosotros que sois lo peor de la sociedad, que además de ser rojos estáis               

enfermos, reflexionad que el buen Dios, a pesar de ello, se digna a llegar a vosotros                

a través de la sagrada comunión”. Quan el Juli li va explicar això, va anar corrents a                 

dir-ho al Pare Vergés. Llavors, el poder i la influència dels jesuïtes era molt gran i,                

utilitzant alguns contactes, van aconseguir fer fora aquell capellà. Finalment, gràcies           

al Pare Vergés, el Juli va poder sortir en llibertat i van deixar l’estraperlo amb els                

formatges. 

 

5.5. COMERÇ EXTERIOR 
Cal destacar que durant la dictadura franquista estava prohibit viatjar a l’est ja que              

es tractava de països comunistes. No obstant, el meu besavi tenia un passaport             

amb el qual podia viatjar a tots aquells països que teòricament estaven prohibits (el              

fet d’haver estat oficial del bàndol Nacional li va facilitar molt les coses). Va treballar               

amb Regex, una empresa tèxtil que feia comerç internacional. L’any 1960 va entrar             
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a treballar com a comerciant d’exterior per SECEA (Servicio Comercial de la            

Industria Textil Algodonera) viatjant per les capitals europees, Amèrica… Cinc anys           

després i fins la seva jubilació el 1982, va treballar per Tabacos de Filipinas. A               

causa de la seva feina i per petició pròpia, va viatjar als països de l’òrbita soviètica                

amb l’objectiu de negociar amb la URSS. Allà va conèixer a molts exiliats catalans              

amb qui va entablar una gran amistat i a qui va ajudar a tornar al país movent alguns                  

fils per aconseguir els papers. Un cas concret és el de Baltasar Gasa, que feia de                

professor d’espanyol a Moscú. 

Realment, gràcies a la seva feina i a la companyia de Tabacos de Filipinas, es va                

obrir el primer mercat entre Espanya i la URSS aconseguint la primera societat             

mixta. Estant allà com a comerciant va conèixer a molta gent influent com Vladimir              

Promislov (alcalde de Moscú), el ministre de Comerç Exterior de la URSS Patolichev             

i els delegats del respectiu ministeri… cosa que li va permetre fer molts negocis.              

Espanya, en plena dictadura, feia comerç amb els comunistes a través de les Illes              

Canàries perquè no fos tan evident. El Ramon va parlar amb el Comité Central del               

Partit Comunista de la Unió Soviètica per fer negocis entre Espanya i la URSS              

establint, així doncs, una societat mixta. Consistia en què els vaixells russos            

paressin a reposar aliments i petroli a les Canàries per tal de que aquests              

subministressin els clients del nord d’Europa. D’aquesta manera, tots en sortien           

beneficiats. Així va néixer la idea de Sovhispan (empresa mixta hispano-soviètica)           

que es va acabar constituint el 1971 a Tenerife. (annex - nº21. Cartes amb polítics               

russos i relacionades amb l’empresa) 

 

Amb els viatges a la URSS, amb la distància, les noves amistats, el nou ambient…               

va ser conscient de tot el que havia suposat la Guerra Civil. Se’n va adonar que en                 

el seu moment s’havia equivocat, que havia participat a favor d’un cop d’estat             

feixista, que en general la guerra no havia servit d’absolutament res i que va ser una                

gran masacre i destrucció totalment innecessària. Des de llavors la seva ideologia            

va canviar o bé es va consolidar, era més obert de ment i va voler ajudar. 

El Ramon col·laborava amb la policia espanyola i sempre que venia algú important             

de fora o alguna celebritat russa el trucaven per preguntar-li sobre aquella persona i              

ell els hi donava informes amb les característiques d’aquest. 
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5.6. LA PENYA DELS DIMARTS 

El meu besavi va fer un grup d’amics després de la guerra entre els quals estava                

gent que havia conegut durant la seva infància o durant els tres anys de conflicte,               

com per exemple el Juli Casanovas, el Pepe Pratmarsó, el Xavier Montsalvatge, el             

Jordi Dou, el seu germà Quim Masramon… 

Es reunien tots els dimarts al bar del Liceu i allà parlaven, discutien, pactaven…              

Eren un total de vint-i-dos homes de diferents ideologies: hi havia gent de dretes,              

d’esquerres, socialistes, feixistes, republicans, de l’Opus Dei… Tot i que aquesta era            

la màgia d’aquell grup: tots eren diferents, però tenien en comú: tots havien             

participat a la Guerra Civil fos quin fos el bàndol. No obstant, per ells era com una                 

connexió, tots havien passat per aquell infern i era una mena de suport i              

comprensió. La seva amistat va durar fins la mort de tots ells. (annex - nº22.               

Caricatura de tot el grup) 
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6. CONSELL DE GUERRA 
Primer de tot, vull aclarir perquè el Consell de Guerra és el darrer apartat del treball.                

Es tracta d’un procés judicial que va començar el 1937 i va acabar el 1940, és a dir,                  

durant la guerra i part de la Postguerra. Al posar-lo més endavant en el treball on                

pertocaria cronològicament, queda com si tot s’aturés mentre hi ha el judici, i no és               

així. A més a més, incloure-ho després d’explicar la seva vida posterior al conflicte              

també em serveix per ensenyar que tot allò no hagués estat possible si el judici               

hagués acabat malament. Cosa que hagués pogut passar sense cap mena de            

dubte. 

 

El 14 de novembre de 1937 el meu besavi, els seus germans Joaquim i Manel i el                 

Juli Casanovas van ser acusats d’haver cobrat, d’haver-se quedat béns i d’haver            

robat valors de les cases d’aquells que ajudaven a marxar cap a França. En concret,               

la denuncia venia per part del Francesc Mut i Mut, el cap de la guàrdia urbana d’Olot                 

a qui li havien arribat notícies de que els esmentats anteriorment s’havien quedat             

uns valors d’un cura anomenat Maimó i que li havien cobrat un total de cent               

cinquanta mil pessetes per passar-lo a França. Fins i tot van sorgir altres temes com               

el del bombardeig del Pilar, el ser catalanistes separatistes, el formar part d’Estat             

Català… 

Els jutges encarregats de la causa van ser Carlos Quintana Palacios, Manuel            

Rodríguez Arnau, Eladio Carnicero Herrero i Aurelio Giboud Varona, ja que el            

consell de guerra va durar quatre anys i va passar per més d’una Regió Militar atès                

que els tres denunciats eren destinats a diferents ciutats. 

El dia 15 de novembre van començar les declaracions a Burgos amb el mateix              

denunciant Francesc Mut i Mut, Ramon Enrich Vich, Josep Maria Masramon i Vilalta             

i Francesc Maimó Parareda. El primer va afirmar que la denuncia l’havia fet ell i va                

acusar els Masramon de ser catalanistes. El Sr. Enrich Vich va assegurar que ell              

havia contactat amb els acusats per tal d’abandonar el país i que li havien cobrat               

tres mil pessetes pels documents, els cotxes contrabandistes… Així mateix, va           

assegurar que el seu pare havia estat empresonat a Barcelona condemnat a mort             

per ser d’extrema dreta i que en dir-ho al Juli Casanovas i gràcies a la intervenció                
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dels Masramon, van aconseguir que el seu pare fos alliberat sense reclamar cap             

compensació. Va arribar el torn del pare dels tres acusats a qui van preguntar si               

estava al corrent del que feien els seus fills i si cobraven. Ell va respondre que                

intentaven salvar a tots aquells que estaven amenaçats i que de tant en tant              

cobraven petites quantitats per tal de pagar la gasolina i el guia que els ajudava a                

passar. Va afegir que mai es van emportar objectes dels pisos dels qui ajudaven a               

passar la frontera i que els seus fills s’havien comportat com bons espanyols i bons               

cristians. El senyor Maimó afirma que ell estava empresonat quan el Juli va parlar              

amb ell i que, mitjançant documents falsos que l’acreditaven com a afiliat a la FAI i                

fent pressió a la policia, va aconseguir que l’alliberessin a canvi d’unes quinze mil              

pessetes. Per tal d’evadir-se del país, el Maimó va haver de pagar cinquanta mil              

pessetes en metàl·lic per ell i cinquanta mil més pel seu germà en forma de valors                

estrangers (tant objectes com títols). El primer intent es va fer 11 d’octubre de 1936               

però en arribar a Portbou es van trobar amb els mateixos que havien alliberat el               

senyor Maimó així que van decidir tornar a Barcelona. El dia 17 van intentar de nou                

la fugida passant pel Coll d’Arès fins a Toulouse guiats des de Barcelona pel Manel               

Masramon. 

En pagar, es van repartir els valors en dos paquets i, en arribar a França, li van                 

tornar un paquet amb els diners i resulta que faltaven cent setanta-una mil pessetes              

i 25 títols d’Emprèstit Argentí valorats en cent pesos or cadascun. En queixar-se al              

Manel ell li va respondre que ell s’havia quedat vint-i-tres valors argentins i que el               

seu germà i el Juli havien agafat els diners com a part del pagament del trasllat                

juntament amb uns altres béns, els quals havien estat enterrats a casa del Juli a               

Igualada. Cal aclarir que hi havia un percentatge que es quedaven el Ramon i el Juli                

per pagar els diferents gastos que suposava el viatge. 

El dia 19 de novembre van continuar els interrogatoris. En aquest cas a Ignacio              

Camas Pujades i Martirià Lloses Serrat-Calvo. En primer lloc, l’Ignacio va afirmar            

conèixer a la família Masramon d’Olot, que sap que son de tendencia separatista i              

que havia vist com els germans es repartien els guanys dels viatges i els béns               

requisats dels pisos davant dels seus pares. El segon declarant, el Martirià Lloses,             

va indicar que la ideologia dels Masramon era purament catalanista i que els fills              

també la tenien a causa de la influència dels seus pares, destacant que la Maria del                
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Tura era una dona exaltada i histèrica. També va afirmar que sabia que el Ramon               

havia bombardejat la catedral del Pilar de Saragossa, tot desviant intencionadament           

els projectils per tal de no causar danys a la basílica, ja que ell mateix ho havia dit al                   

bar d’Olot. De fet, assegurava que solia presumir dels diners que aconseguien            

passant els perseguits per la frontera. 

El dia 21 de novembre va declarar l’Ignasi de Ventós i Rocafiguera. Ell havia estat               

amagat a casa dels Masramon i el van alliberar de la presó amb els diners donats                

pel cura Maimó (a qui van treure de Barcelona molt ràpidament ja que hi havia risc                

de que el tornessin a detenir). També estava al corrent dels diners que es cobraven               

pels viatges i havia vist el Manel amb roba i objectes que eren dels pisos d’aquells a                 

qui ajudaven. 

El 4 de desembre va declarar el Carlos Cardelus Carreras, un home que havien              

ajudat a passar a França. Aquest va afirmar que li havien fet pagar dos mil pessetes                

per pagar el guia i que va compartir la seva sortida de Barcelona amb més gent                

coneguda de la família Masramon. D’altra banda, també va assegurar que els fills             

eren molt patriòtics i que només intentaven ajudar a aquella gent de dretes             

perseguida per la FAI. A més a més, va dir que aquells que no tenien tants diners i                  

en conseqüència no podien pagar el trasllat, els feien pagar el mínim i compensaven              

el total fent pagar més als qui sí que s’ho podien permetre. També va declarar               

voluntàriament l’Antoni Arderiu Pallerols (a qui havien deixat els papers abans de            

marxar al bàndol nacional). El 25 de desembre de 1936 el Joaquim Masramon li va               

demanar ajuda per portar a gent a la frontera ja que ell sabia conduir. Després, els                

denunciats van abandonar Catalunya per ingressar a l’Exèrcit Nacional i la FAI va             

fer una inspecció minuciosa a casa dels Masramon i dels Arderiu i van empresonar              

els últims per ajudar a gent perseguida. De fet, els hi van fer el conegut “paseo”                

però, afortunadament, no els van matar i van culpar els germans Masramon de tot.              

La Pilar de Ventós, el company d’escola Manel Rigola juntament amb desenes de             

familiars i amics van declarar a favor de la família Masramon afirmant que tan sols               

eren uns fills molt patriòtics que volien ajudar sense lucrar-se, només ho feien per              

humanitat i van aconseguir protegir i salvar molts religiosos i persones de dretes.             

Fins i tot el Xavier Montsalvatge i el Jordi Dou van afirmar que des del principi de la                  

guerra tots ells estaven ansiosos per sortir de la zona roja, però que els diversos               
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familiars i amics en perill feien que es veiessin obligats a quedar-se per ajudar-los.              

Quan van veure que estaven prenent massa riscos i que segurament els            

descubririen van decidir efectuar immediatament la seva sortida deixant la seva           

feina en mans dels Arderiu. Gràcies a ells, tots els amics van poder entrar al bàndol                

Nacional. Com ja s’oloraven els germans Masramon, pocs dies després els de la             

FAI van descobrir els plans i els papers. Cal afegir que el seu cap Pedro Galligo                

Kolly també va declarar a favor seu. 

El Ramon va ser l’últim en declarar i ho va fer en persona a Burgos el 18 de març de                    

1938. Va afirmar haver portat a gent buscada fins a la frontera i que aquests solien                

ser familiars, amics o bé coneguts. De la mateixa manera, assegura que en el bar               

d’Olot s’havia parlat del bombardeig del Pilar de Saragossa i ell no va negar haver               

llançat bombes. No obstant, l’objectiu era fer-se passar per roig per així no complicar              

la seva feina d’ajudar els perseguits a evadir-se del país i assenyala que mai van               

requisar res dels pisos. Va afirmar que sí que cobraven als passatgers però perquè              

s’havia de pagar la gasolina, els guies, els papers… Tot i això, tant el Ramon com el                 

Juli van afirmar no haver rebut ni un cèntim dels diners que va donar el pare Maimó. 

 

Després d’aquestes acusacions i dels testimonis, van jutjar per separat els acusats.            

El judici del Ramon va començar el 21 d’abril de 1938 davant del jutge Eladio               

Carnicero Herrero. A Burgos va testificar que no s’havia inscrit mai a cap partit              

polític, que va organitzar tot allò de la fàbrica a Sitges per així evitar presentar-se a                

l’Exèrcit Republicà ja que de fet ell havia estat reclamat com a aviador i la seva                

quinta també estava cridada a files. Nega rotundament i qualifica de calumnia            

l’acusació d’haver format part de l’aviació enemiga i, encara més, d’haver           

bombardejat la basílica de Nostra Senyora del Pilar de Saragossa. D’altra banda,            

assegura que tan ell com la seva família eren persones de dretes i molt patriòtics,               

que tan sols el seu germà Manel era d’esquerres i havia format part d’Estat Català               

suposant així un disgust per a la família. A més a més, afegeix que mai es van                 

quedar diners amb els trasllats, tan sols cobraven a aquells que es podien permetre              

pagar per tal de poder ajudar aquells que necessitaven fugir i no podien gastar-se              

tants diners. 
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El 7 de maig de 1938 el Martirià Lloses i el seu germà Miquel van tornar a testificar                  

en contra del Ramon afirmant que formava part de la Lliga Regionalista i d’Estat              

Català, que va bombardejar el Pilar, que era un separatista i el va acusar de cobrar i                 

de robar dels pisos d’aquells ajudats a creuar la frontera catalana. El 27 de maig del                

1938 va declarar el Fernando Dou (un dels religiosos als qui havia ajudat a              

evadir-se). Aquest va afirmar que abans de la guerra la família Masramon formava             

part de la Lliga, però que després dels estudis i un cop va esclatar la Guerra Civil,                 

van resultar ser homes d’idees de dretes que volien servir al seu país. Va assegurar               

que havia salvat moltíssima gent, ell inclòs, i que l’havia escoltat dir que en quant               

pogués posar els seus pares fora de perill a França, ell s’inscriuria a l’Exèrcit              

Nacional. 

Al llarg de l’any es van fer altres declaracions i es van ampliar alguns testimonis com                

els dels germans Lloses o del denunciant Francesc Mut i Mut. 

A principis de juny de 1939 el Juli va rebre una citació pública per declarar i va                 

aprofitar que el cas s’havia traslladat a Catalunya per visitar la seva família. Aquests              

li van preguntar sobre el judici i ell els hi va explicar tot per sobre destacant que el                  

Sr. Maimó reclamava uns valors que li havien estat estafats. En aquell moment, la              

mare del Juli va intervenir i li va recordar que encara hi havia uns quants objectes                

enterrats al jardí entre els quals uns valors. La família Masramon va dur joies i               

objectes de valor a la casa del Juli d’Igualada per tal d’enterrar-les i així no               

arriscar-se a perdre-les durant la guerra. El mateix van fer la família de Ventós-Mir,              

Calsamiglia i Rubert. Abans de marxar cap al bàndol Nacional, el Ramon i el Juli van                

portar a la casa d’Igualada un sac amb objectes del Manel (el fill). Cal destacar que                

ni en Juli ni el Ramon estaven al corrent del que hi havia dins d’aquell sac. 

En saber-ho, el Juli va demanar a la seva mare per desenterrar el que quedava               

seguint els plànols que s’havia fet ella. No obstant, del que quedava van trobar a               

faltar un paquet on ella recorda que hi havia alguns objectes, joies i valors. Llavors,               

va recordar que feia uns mesos, intranquil·la per l’estat dels paquets, els va             

desenterrar, va comprovar que tot estava en condicions i ho va tornar a posar tot a                

lloc. Tot i això, recorda que per aquelles dates van venir oficials rojos i suposa que                

algun d’ells la va veure o bé va veure la terra remoguda i va desenterrar i robar el                  

gerro de vidre que contenia valors. Com que era massa gran, no hi cabia en el                
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paquet on hi havia les joies, els objectes de plata, un mantó de manila, diners i un                 

altre paquet de valors. A més a més, es va fer una llista amb tot el que hi havia en                    

els paquets per tal de facilitar la distribució posterior dels béns. En trobar els valors,               

les joies i els objectes del Sr. Maimó, el Juli va anar a tornar-li però l’home en                 

qüestió no el va voler rebre ni escoltar el que li havia de dir. Per aquest motiu, el Juli                   

i el Ramon van visitar el bisbe de la Seu d’Urgell perquè els hi fes arribar. En saber                  

tot això, els dos amics van tornar a declarar per explicar els nous esdeveniments. 

L’11 de març de 1940 va tornar a testificar el Francesc Maimó per tal d’aclarir la                

nova informació. Va assegurar que el Juli li havia retornat tots els títols, joies,              

objectes i valors que posseïa valorats en 250.000 pessetes amb més de vint-i-cinc             

cèdules argentines de cent pesos or cadascuna (paper on es reconeix un deute i, en               

conseqüència, que té un valor monetari). No obstant això, afirma que encara li             

faltaven cent trenta mil pessetes i unes altres vint-i-cinc cèdules argentines, però            

que amb les diverses converses que havia mantingut amb els denunciats s’havia            

adonat que ells mai havien tingut cap intenció de defraudar-lo ni estafar-lo, sinó que              

senzillament hi havia hagut un malentès. El dia 11 d’octubre de 1936 no van poder               

efectuar la sortida del país com s’ha esmentat anteriorment. Per aquest motiu el             

Manel, el Maimó i el seu germà van tornar a Barcelona amb els dos paquets de                

diners, valors, títols, objectes… Allà, els paquets se’ls va endur el Manel al pis dels               

seus pares a la capital catalana. Quan sis dies després van tornar a intentar la               

fugida, el Manel només va agafar un dels paquets. En conseqüència, l’altre es va              

quedar a casa i quan la família Masramon va marxar de Catalunya, van dur-ho tot a                

la casa d’Igualada sense saber el contingut del paquet en qüestió. 

Un cop es van tenir totes les dades i després de la declaració final del Maimó, el cas                  

es va declarar sobreseït, és a dir, el jutge Aurelio Giboud Varona va suspendre el               

cas per falta de proves i a causa de la declaració exculpatòria ja esmentada del               

sacerdot. No obstant això, al Manel Masramon de Ventós no se’l va declarar             

innocent, sinó que el cas va quedar tancat provisionalment a l’espera que ell             

trepitgés terres espanyoles. Per aquest motiu, el sumari es va passar a Girona per              

tal que es detingués el Manel si tornava a casa deixant enrere el seu exili a                

Perpinyà. 
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7. CONCLUSIONS 
 

La Guerra Civil Espanyola va ser un infern per a tothom. De fet, el Ramon deia que                 

es tractava de “la nostra inútil i estúpida Guerra Civil”. Ell sempre va dir que aquella                

havia estat una generació maleïda i perduda, que van participar en una guerra             

sense saber on es posaven. Aquest tipus de guerres són devastadores moralment ja             

que divideixen el país, les ciutats, les famílies i les persones. T’has de posicionar en               

algun bàndol però, realment ets conscient de tot el que suposa l’elecció? 

Per començar, en el cas particular del meu besavi, no estava d’acord amb cap dels               

dos bàndols. Ell era catalanista i molt religiós, no encaixava en cap bàndol i se’n va                

adonar massa tard. Primerament, va començar a l’Exèrcit de la República defensant            

les idees catalanes i republicanes. Políticament estava d’acord amb el que aquests            

defensaven. Però durant els sis mesos que hi va ser es va dedicar a ajudar a                

perseguits portant-los a França. No estava d’acord en matar a capellans i gent de              

dretes pel senzill fet de pensar diferent. Així que la seva moral o la seva religió li                 

impedien poder defensar aquest bàndol. Per aquest motiu va decidir canviar i            

inscriure’s a l’Exèrcit Nacional. No obstant, allà se’n va adonar que era molt pitjor              

però ja no en podia sortir. A més a més, el seu cognom tenia una reputació i                 

juntament amb el fet de no defensar les idees polítiques del lloc on era li va dificultar                 

molt la seva supervivència allà, com bé s’ha comprovat al llarg del relat. Jo crec que                

el meu besavi no estava a favor de cap dels dos bàndols enfrontats durant la guerra,                

però anava en contra de certs aspectes dels dos i això és el que li va causar el gran                   

dilema moral. 

Al principi d’estar al bàndol feixista va haver de matar a gent i bombardejar ciutats.               

Suposo que mai se’n va sentir orgullós i per això li feia tant de mal parlar sobre el                  

tema. Pel que la meva àvia i els seus germans m’han dit, era una època de la qual                  

no li agradava parlar, com si fos una etapa tan traumàtica de la seva vida que va                 

decidir enterrar-la i no la va voler destapar mai. Quan li treien el tema veien que li                 

feia mal, que li dolia recordar tot el que va fer i viure. Per aquest motiu li van                  

demanar que fes unes memòries, les quals es llegirien quan ell ja fos mort, i on                

podia explicar tot el que volgués als seus fills, néts i besnéts. Jo crec que aquestes                

memòries li van servir per fer un examen de consciència, com una reflexió general              
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del que havia passat durant aquells tres anys i tot el que va suposar per a ell. Tot i                   

que he d’afegir que en certa manera segur que es va fer la seva pròpia història.                

D’altra banda, el consell de guerra serveix per adonar-se com de malament            

haguessin pogut acabar les coses pel Ramon. Es donava més importància i en certa              

part el que es volia castigar era el fet de ser catalans o de tendència independentista                

més que el fet d’haver robat o no. I això diu molt del tipus de sistema judicial. 

En definitiva, penso que la Guerra Civil Espanyola va ser quelcom inútil, només va              

servir per posar en contra a la població i instaurar una dictadura que va durar               

gairebé quaranta anys. No obstant, he de dir que la meva família va tenir molta sort.                

El meu besavi es va salvar de nombroses situacions que haguessin pogut acabar             

perfectament de forma tràgica, no van haver de patir gaires dificultats en la             

postguerra i va aconseguir volar i viatjar, cosa que sempre havia estat el seu somni.               

I és una realitat que el fet de pertànyer al bàndol franquista el va ajudar molt en                 

aquest tema ja que li va obrir moltes portes. 

 

Crec que he assolit els objectius que m’havia proposat, de fet, fins i tot ha sortit nova                 

informació amb la qual no comptava i de la que estic molt contenta d’haver trobat.               

Personalment, m’ha agradat molt dur a terme aquest treball. Primer de tot, m’ha             

resultat molt captivador i enriquidor a nivell acadèmic ja que m’ha fet conèixer més a               

fons la història d’aquest país així com també el funcionament dels òrgans            

encarregats de la memòria històrica. En segon lloc, és clar, que m’ha resultat molt              

interessant a nivell personal ja que, al cap i a la fi, es tracta de la història de la meva                    

família, i aquest treball m’ha permès aprofundir en ella i descobrir coses del passat              

del meu besavi que ningú sabia. D’altra banda, és imprescindible destacar que fer             

aquest treball m’ha permès veure una sèrie de pros i contres de cada part              

involucrada en la guerra i com ha evolucionat tot aquest conflicte fins l’actualitat.             

Finalment, he vist que no parem molta atenció al nostre passat, que hi ha temes que                

encara s’han de tancar com cal i que el Govern no està fent res o, pitjor encara, no                  

permet que se solucionin. Tot i que teòricament hem d'aprendre de la història i              

actuar en conseqüència, sembla que només fem que repetir-la i empitjorar-la. Crec            

que hauríem de reflexionar sobre com deixar enrere aquest horrible esdeveniment,           

perquè només tancant aquest tema podrem seguir endavant com a país. 
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8. AGRAÏMENTS 
 

Per començar, he de deixar clar que aquest treball no l’hagués pogut completar             

sense l’ajuda de tota la meva família. Principalment, vull agrair tot el suport als meus               

pares: a la meva mare per treure’m dels meus bloquejos i ajudar-me a transcriure              

tots els documents escrits a mà. Al meu pare per ajudar-me amb la història general               

de la Guerra Civil, per les reflexions i per acompanyar-me a l’Arxiu del Tribunal              

Militar Territorial de Barcelona per consultar el Consell de Guerra i també al meu              

germà gran per ajudar-me en els centenars de documents per escanejar. En segon             

lloc, a la meva àvia Matilde i als seus germans Jordi, Xavier, Quim i Neru, per deixar                 

que els hi fes entrevistes, resoldre’m dubtes i per donar-me tanta informació i             

documents sobre el seu pare. I en darrer lloc al meu tutor del treball de recerca, per                 

guiar-me, ajudar-me i deixar-me l’enciclopèdia completa de El Mundo “La Guerra           

Civil Española mes a mes” escrita per desenes d’historiadors. 

 

D’altra banda, vull donar infinites gràcies al Ministeri de l’Aire i a l’Arxiu Històric de               

l’Exèrcit de l’Aire per facilitar-me tots els documents oficials sobre el meu besavi i              

tots els Masramon de Ventós i per resoldre’m les diferents qüestions al respecte.             

També a l’Arxiu Nacional de Catalunya per informar-me dels diferents llocs on em             

podia adreçar per aconseguir tota la informació així com també a l’Arxiu Intermedi             

de la Regió Militar Pirinenca, al Centro Documental de la Memoria Histórica, l’Arxiu             

Montserrat Tarradellas i Macià i la tesi doctoral de J.F. Madariaga Fernández sobre             

les Indústries de Guerra. He d’agrair a tots aquests organismes que es dediquen a              

preservar la memòria històrica del país per posar-se a la meva disposició i             

ajudar-me tant. 
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9. ANNEX 
 

1. El Niol, el pescador de l’Escala que banyava el meu besavi. 
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2. Totes les destinacions que va tenir a l’Exèrcit Nacional durant la Guerra Civil. 

47 



 

3. L’agost de 1976 La Vanguardia va fer un concurs a la seva revista Historia y Vida                

on s’havien de relatar fets de la Guerra Civil. El Ramon, anònimament (tan sols              

amb les inicials R. M.), va publicar els fets que van ocórrer durant els vuit dies a                 

Albarrasí, del 5 el 13 de juliol de 1937. Pocs dies després, el germà petit de l’Eloy                 

Moreno (el noi de 17 anys que va morir als seus braços) el va llegir i es va posar                   

en contacte amb el diari La Vanguardia per saber qui era l’autor. Es van acabar               

fent amics i fins i tot van anar junts a Albarrasí. L’Honorato Moreno, el germà del                

mort, era aficionat a    

la pintura i li va     

regalar al Ramon un    

dibuix del carrer on    

ell va caure abatut    

per la metralla i li va      

donar un quadre de    

la porta de la    

Catedral. Darrere  

d’aquesta pintura li va    

escriure: «Al “Alférez   

de la Catedral”, con el afecto de a quien, tal vez, le deba la vida». L’Honorato li va                  

escriure una carta elogiant-lo i dient-li coses de les que ell no es sentia mereixedor,               

així com també uns versos que li va dedicar. Deia així: 

  El Alférez 
 

Era joven, muy joven, apuesto y distinguido; 

lucía sobre el pecho estrella en fondo negro, 

visita Albarracín cuando se estrecha el cerco. 

Las garras de la fiera cercaron en asedio 

católica ciudad de iglesias y conventos. 
 

Los muros del Palacio y Catedral sirvieron 

de férrea coraza, y firmes repelieron 

obuses y metrallas en vómito de hierro. 

Católica ciudad, la muerte está al acecho; 

48 



 

las garras asesinas chorreaban rojo intenso. 
 

Eran tantos, y tan pocos, 

los de fuera, y los de dentro 

Eran odio y anarquía, 

y eran fe, oración, miedo…  

mataban los de fuera 

rezaban los de dentro 

¿Por qué, Señor, por qué 

tanto odio, qué hemos hecho? 
 

Corría la sangre, crecían los muertos 

los niños chillaban, lloraban las madres, 

y lo que fue iglesia, ahora es infierno…  

la bestia enrojecida ya araña los cimientos. 
 

Experto en armamento, Ramón se está jugando 

la vida por nosotros, su bienamado pueblo. 

Desmonta el artefacto, mortífero explosivo, 

y aquella dinamita, ahora maná del cielo, 

en rústicos petardos convierte artificiero. 
 

Rabia en los de fuera, paz en los de dentro. 

Pasó la amenaza, estalló el silencio 

y en el pensamiento, brota un Padrenuestro. 

Pero la jauría no ceja en su empeño 

y vuelve a la carga el dinamitero. 
 

El portón desatrancan, Ramón mira al cielo, 

se cruzan disparos de fuera y de dentro 

y entre los dos fuegos, desmonta de nuevo 

mortífera carga, mensaje siniestro. 

Entra en el Palacio, sangrando y maltrecho, 

dos balas certeras taladran su cuerpo. 
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Cojeando y manco, manco y cojeando, 

con la mortal carga se arrastra Ramón 

les robó la muerte a los milicianos 

¡Bendita tu sangre que tiñó el portón! 

¡Bendita tu madre, Ramón Masramón! 

Con un apretado abrazo, 

Honorato Moreno. 
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4. Carta de comiat a la seva família quan està a Albarrasí. 
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5. Declaració de Pedro Galligo Kolly sobre allò succeït a Albarrasí. 
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6. Paper de l’operació a l’Hospital de Saragossa després de ser ferit a Albarrasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



 

7. Radiografia on es veu el tros de metralla que no li van treure. 
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8. Certificat de Galligo conforme el Ramon passa a ser destinat a Villamayor.  
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9. Petició de trasllat a les forces de l’aire, reclamació de l’aviació, confirmació del             

trasllat a aviació i destinació a Lleó. 
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*La Regió Aèria del Nord és Lleó. 
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10.Fulla dels vols de Lleó. 
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11.Condecoració que li dona Hitler per haver provat els seus avions i la creu. 
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12.Petició per anar a Barcelona. 
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13.Confirmació del trasllat a Barcelona (4ª Regió). 
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14.Ascens a Capità Provisional. 
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15.Petició per anar a Las Palmas de Gran Canaria. 
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16.Acceptació del trasllat a Las Palmas de Gran Canaria. 
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17.El passaport. 
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18.Diagnosticat d’ulcus duodenal pel tribunal mèdic i acceptació de fer repós a            

Barcelona. 
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19.Petició i acceptació de la baixa de l’exèrcit 
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20.Retirat oficalment de l’exèrcit el 1955. 
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21.Cartes de la URSS. 
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22.La penya dels dimarts. 
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23. Portada del Consell de Guerra. 
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