
10

CRÒNICA D’UNA SETMANA EVOCANT LES BRIGADES INTERNACIONALS 
per Eduard Amouroux i Cinta González

El 28 d’octubre de 1938, ara fa 80 anys exactament, 
més de 200.000 persones varen acompanyar les 
Brigades Internacionals que per “razones de estado” 
es veien obligades a retirar-se de la lluita en defensa de 
la democràcia i de la República espanyola, assetjades 
pel feixisme nacional i internacional.
Enguany l’Amical de les Brigades Internacionals de 
Catalunya, ha volgut recordar aquell comiat impulsant 
una sèrie d’actes que han estat seguits per un nombrós 
públic conscient de que l’avenç de grups d’extrema 
dreta arreu d’Europa i Amèrica torna a fer necessària 
una mobilització per defensar la democràcia i els 
avenços socials dels darrers temps
Els actes, realitzats amb la total col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Castelldefels i el Memorial 
Democràtic, es van iniciar el dijous 25 d’octubre a 
l’Espluga de Francolí, en concret a Les Masies, avui 
un alberg que llavors era un hospital militar. El mateix 
indret on fa exactament 80 anys la República va 
organitzar l’acte oficial de comiat i homenatge a uns 
2.000 brigadistes que havien de tornar als seus països. 
Llavors van intervenir el president del govern, Juan 
Negrín i el cap de l’Exèrcit de l’Ebre, tinent coronel Juan 
Modesto. 80 anys després, la consellera de Justícia, 
Ester Capella, va presidir un emotiu acte d’homenatge 
als brigadistes en el qual, entre evocadores imatges 
i la interpretació de peces musicals, van intervenir 
la pròpia consellera, l’alcalde de l’Espluga David 
Rovira, la directora general de Memòria Democràtica, 
Carme García, el director de l’Alberg, Maurici 
J. Ribé, el secretari de l’Amical de les Brigades 
Internacionals de Catalunya, Eduard Amouroux i Italo 
Poma President de l’AICVAS (lAssociazione Italiana 
Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna). En un 
lloc preferent va assistir-hi el president de l’Amical, 
Lluís Martí Bielsa, veterà de la guerra d’Espanya i de 
la resistència francesa, que va estar present el 1938 
en l’acte de comiat que ara recordem. Van assistir-
hi també familiars i representants d’associacions 
de Brigadistes Internacionals, entre les quals volem 
destacar l’Associazione Italiana Combattenti Volontari 
Antifascisti di Spagna, de la qual 50 associats i 
associades van desplaçar-se a Catalunya especialment 

per assistir als diferents actes d’homenatge. L’acte va 
concloure amb un dinar en el qual van confraternitzat 
tots els assistents, abans de tornar a Barcelona.
A l’endemà, divendres 26 d’octubre a les 9:30, l’Aula 
Magna de la Universitat de Barcelona era plena 
a vessar per començar el Seminari Internacional: 
Història i Memòria de les Brigades Internacionals; Una 
mirada est-oest organitzat per l’EUROM (Observatori 
Europeu de Memòries). Aquest seminari tenia com 
objectiu debatre i transmetre el paper dels voluntaris 
i les voluntàries durant la Guerra d’Espanya, centrant-
se en la manera en què aquests homes i dones es 
recorden actualment a diversos països. La participació 
es va mantenir durant tot el dia amb força interès. Va 
haver-hi moments molt brillants com la presentació 
per part de Lourdes Prades del projecte SIDBRINT 
(Base de dades dels brigadistes), la ponència d’Antonio 
Selva (CEDOBI) o la magnifica exposició de la 
Rocío Velasco de Castro sobre els brigadistes àrabs. 
La darrera Taula Rodona d’estudiants de la pròpia 
Universitat, que presentaven diferents projectes que 
mostraven l’interès de la gent jove sobre la temàtica 
de les Brigades Internacionals, va ser una magnífica 
clausura de la jornada.
El dissabte 27 va estar dedicat a recórrer indrets 
que van formar part de l’estada dels brigadistes a la 
província de Barcelona. Vam començar al Pavelló 
de la República, un bon punt per recordar el context 
internacional en el qual es va donar la Guerra 
d’Espanya. Vam desplaçar-nos després a la cruïlla 
Diagonal (Avinguda 14 d’Abril) i Passeig de Gracia, el 
lloc on es va situar el 1938 la tribuna d’autoritats, i vam 
entrar al Palau Robert on s’exposaven en el jardí un 
recull de fotografies sobre les Brigades Internacionals 
del fotògraf escocès, Henry Buckley. En la sala d’actes 
del Palau es va celebrar un acte i es va oferir un petit 
esmorzar. A continuació vàrem fer una visita al Fossar 
de la Pedrera, lloc on reposen les despulles de molts 
lluitadors antifranquistes, entre els del brigadista 
alemany Hans Beimbler, l’italià Guido Picelli i el cubà 
Pablo de la Torriente Brau. Allà, l’eurodiputat Ernest 
Urtasun va fer una intervenció exhortant a recuperar 
la lluita solidària d’aquells voluntaris de la llibertat per 
combatre el feixisme renovat que avança arreu. Vam 
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acabar la jornada a Castelldefels, visitant el castell de la localitat que durant la guerra va ser utilitzat com a presó 
de brigadistes i on es va celebrar un dinar en el qual els companys italians ens van fer gaudir de les cançons de 
la guerra d’Espanya i de les tradicionals revolucionàries italianes.
El diumenge 28, darrer dia dels homenatges, l’Ajuntament de Barcelona va organitzar al matí un acte davant del 
monument a la Brigada Lincoln, situat a la Rambla del Carmel, amb el títol “La pàtria dels humans... Barcelona 
1938-2018”. Dirigit per Xavier Albertí l’acte va constituir un record i homenatge als voluntaris de la llibertat 
presidit per l’Alcaldessa Ada Colau. Van intervenir també la Consellera de Justícia, Ester Capella; el primer 
tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello; el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid, Mauricio Valiente i 
el comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes. Entre cançons, poemes i el discurs de comiat de La 
Pasionaria, es van escoltar també les intervencions del secretari de l’Amical de les Brigades Internacionals de 
Catalunya, Eduard Amouroux; de la presidenta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales 
d’Espanya, Almudena Cros; la de Claire Rol-Tanguy d’Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER) i 
la de Robert Coale de Abraham Lincoln Brigade Archives. La veu de Paco Ibáñez i l’ofrena floral al monument 
van donar per finalitzat l’acte.
Finalment al vespre del mateix diumenge 28 es va celebrar el darrer dels actes d’homenatge amb l’estrena, al 
Casino de l’Aliança del Poble Nou, de l’obra teatral “Una nova primavera” escrita i dirigida per Ivan Campillo i 
interpretada per ell mateix i l’actriu Mireia Clemente. Promoguda per la Direcció General de Memòria Democràtica, 
l’obra fa referència a uns versos del poeta i lluitador antifranquista Marcos Ana i ens explica la història real entre 
el brigadista suec Stig i la mataronina Maria Sans, les experiències compartides entre els membres de les Brigades 
Internacionals i els defensors de la II República durant la lluita contra el feixisme a Espanya. L’obra, que incloïa 
també un ampli recull d’imatges històriques i testimonis personals, combinava a la perfecció el to pedagògic i 
sensibilitzador amb un discurs reivindicatiu que ens interpel·lava per continuar la lluita contra el feixisme i per 
evitar qualsevol retrocés en matèria de drets i llibertats. Més de set-centes persones van assistir a la representació, 
entre les quals hi havia representants d’entitats i institucions que ja ens havien acompanyat en les activitats dels 
dies anteriors.
Tots aquests actes, de divers caire però recollits sota el mateix paraigua de memòria i homenatge a les persones 
que van decidir acudir a la lluita contra el feixisme al nostre país, no només ens han permès aprendre i difondre 
la tasca de les Brigades Internacionals sinó que també han estat la prova de l’èxit i l’abast de la nostra feina quan 
treballem conjuntament entitats i institucions. A l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya valorem 
molt positivament el conjunt d’actes realitzats, que ens encoratgen per continuar la nostra tasca de record, 
exemple i homenatge a les Brigades Internacionals.
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