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El Pèsol Negre es manifesta a través
de l’editorial. La resta d’articles i
opinions són responsabilitat dels
seus autors.
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En Ramonet dedicà tota una vida a la lluita per l’ideal (pàg. 2-3 i 5-9)
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El “problema” de la immigració 
és un fantasma que s’aguanta per 
l’ignorància. És hora de parlar-ne 
seriosament.
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Aquesta secció analitza diferentes 
pel•lícules ja siguin clàsiques o 
actuals. En aquest número l’autor 
fa un repàs a les següents 
pel•lícules:

-Quills
-Bailame el agua
-La sombra del vampiro
-Chocolat
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UGT i CCOO traïdors de la classe obrera (pàg 11-12)/D�DOLQHDFLyQ�ODERUDO�

Un fenómeno social que nos puede tocar afrontar a tod@s (Pág. 12-13)/RV�FXUDV�FDVWUHQVHV�\�VXV�GLVFtSXORV
Un riguroso análisis de los curas a lo largo de la historia (pág 9-11) 
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HA MORT EL COMPANY RAMON 

CASALS “RAMONET XIC”3 oc abans de que surti aquest número del 
Pèsol que era dedicat al 1 de Maig, ens 

assabentem d’una molt mala notícia. El nostre bon amic 
Ramonet ens ha deixat. El lector i amic del Pèsol Ra-
mon Casals i Orriols ens va deixar el passat dimarts 
24 d’abril. Aquest vell militant anarquista berguedà, 
militant de la C.N.T. i cofundador de les Joventuts 
Llibertàries de Berga va morir a l’edat de 92 anys a 
una residència d’Err. Després de l’exili forçós que va 
emprendre el 1939, com tants d’altres, es va establir a 
França, on ha mort. 

El darrer dia que el vam visitar, va ser el passat 
diumenge dia 15 d’abril, nou dies abans que ens deixés, 
i es trobava ja francament desmillorat i ell ho sabia. So-
bretot si tenim en compte la vitalitat i l’energia que als 
seus 92 anys encara desprenia en Ramonet. Exemple de 
pensament i pràctica llibertària, fins fa ben poc encara 
portava amunt i avall de la residència els seus com-
panys que tenien im-
pediments físics per 
anar a dinar i despla-
çar-se en general. 
Tothom que el va 
conèixer ho sap, el 
Ramonet era un bo-
na persona, un anar-
quista que va dur u-
na vida d’extraordi-
nària coherència. 
Encara el darrer dia 
que vam estar amb 
ell, s’alegrava en co-
nèixer les noticies 
del nou local cultural 
que estem a punt d’obrir. I ens demanava emocionat –
intuint ja el final- que donéssim salutacions a tots els 
companys del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, de 
la nova organització cultural “Columna Terra i Lliber-
tat”, del Pèsol, l’Ateneu i a tots els joves llibertaris ber-
guedans, encara que ell no els conegués a tots. 

Ho diem emocionats i amb sentiment: cal que no 
oblidem mai el Ramonet Xic, i cal que continuem la 
nostra causa que sempre va ser la d’ell. “Paquetero” de 
la premsa llibertària a Berga durant molts anys, en Ra-

mon Casals va difondre sempre la Idea. En Ramon va 
lluitar sempre per l’emancipació dels explotats, per la 
llibertat; per l’anarquia. Exemple de coherència vital, 
humil, humà, rebel i lliure sempre el vam admirar. És 
ara feina nostra mantenir el seu record i el de tots a-
quells als que sempre se’ls ha volgut fer fora de la his-
tòria. Aquelles actives persones que resulten tant incò-
modes a la història oficial. Sempre el recordarem i pel 
que fa a la tasca que fa tants d’anys va començar amb 
els seus companys, sabeu que serà sens dubte continua-
da. Malgrat les pressions de tots els reaccionaris ber-
guedans la lluita per la llibertat continuarà, no en tin-
gueu cap dubte. Nosaltres recollim el testimoni. El nos-
tre horitzó segueix sent l’anarquia. VISCA EN RA-
MONET! VISCA L’ANARQUIA!

VOLEM DEDICAR AQUEST DIA DE LLUITA 
QUE HA DE SER SEMPRE EL 1 DE MAIG AL 

RECORD I LA MEMÒRIA DEL RAMONET XIC, 
QUE VA DEDICAR LA SEVA VIDA A LA LLUI-
TA PER L’EMANCIPACIÓ DELS EXPLOTATS I 

PER L’ALLIBERA-
MENT TOTAL DE 
LA HUMANITAT.

A continuació repro-
duïm l’editorial que 
havíem preparat per 
aquest número dedi-
cat a l’1 de Maig, a-
bans de saber la noti-
cia de la irreparable 
pèrdua:

Visca el Primer de 
Maig!: dia dels explo-
tats, dia de reivindica-

ció i lluita. L’assemblea de redacció del Pèsol Negre,
ha decidit fer aquest número mensual –al juny en tin-
dreu un altre- i dedicar-lo especialment per commemo-
rar la jornada de lluita que ha de ser aquest dia.

A Berga, sembla que els darrers carlins són ja 
liberals. Aquests liberals han transformat l’1 de maig
en el dia de la fira, el dia del lliure comerç, de l’especu-
lació i de celebració del capitalisme. Han fet d’un dia 
dedicat a les víctimes del capitalisme i a les seves rei-
vindicacions, precisament en un dia per honorar l’ex-
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plotació i els explotadors. El pitjor de tot és que aquesta 
maleïda aberració liberal que tergiversa el sentit d’un 
dia tant important ha quallat molt. 

Si  bé no ens estranyem que els poderosos del 
Berguedà parlin del dia de la Fira de Maig per parlar de 
l’1 de maig, si que ens estranya, i ens sorprèn negativa-
ment,  que alguns col•lectius independentistes i socialis-
tes -o si més no d’esquerres- que porten una tasca prou 
seriosa, també parlin de Fira per referir-se a la jornada 
que ens ocupa.

Recordem a tothom i en especial als explotats 
que han oblidat el que són, que l’1 de Maig està dedicat 
als treballadors/es i explotats/des de tot el món. Aquest 
dia internacional de reivindicació obrera recorda i ho-
menatja els Màrtirs de Chicago, que el 1886 van ser 
executats per reivindicar la jornada de vuit hores. 

Precisament al Berguedà actualment hi ha ben 
poca feina i la que hi ha és d’una qualitat pèssima. Amb 
l’amenaça de l’atur molts empresaris berguedans sot-
meten els seus assalariats a duríssimes condicions labo-

rals. No es cap novetat, tothom ho sap. Si bé els obrers 
del Berguedà no han mantingut la tradició de lluita del 
passat segle XX, els empresaris si que han mantingut la 
tradició d’éssers uns dels pitjors explotadors de Catalu-
nya. Ara sembla que els interessos de certa burgesia 
passen per fer una millor carretera –discuteixen per on 
fer-la passar- que sembla que portarà entre altres coses 
major turisme. Parteixen de la tesi que l’augment de 
producció comporta un augment dels beneficis per tot-
hom. Cal apuntar que en tot cas aquest beneficis són 
distribuïts de manera tant desigual que no estem segurs 
que ens interessi tot plegat.   

Cal que no oblidem qui som en cap moment. És 
necessari que prenguem consciència del que som i que 
aprenguem a pensar lliurement i de manera autònoma. 
Cal seguir lluitant per la llibertat i la igualtat i en contra 
de l’explotació de la persona per la persona. VISCA 
L’EMANCIPACIÓ DELS EXPLOTATS/DES! VIS-
CA LA LLIBERTAT!

&(9:&1.9&9
SABER DE QUÈ ESTEM PARLANT5 ecentment estan sorgint una sèrie d’articles i 

de reflexions de diverses tendències entorn les 
declaracions d’Heribert Barrera referents a la immigra-
ció; tan des del punt de vista crític, titllant-lo de feixista 
com de caire contrari, exculpant-lo per la seva edat, di-
ent que es tracta d’un gran patriota català i altres baja-
nades. Crec que és bo que la gent opini -ja que si opina 
és que pensa i el que interessa és que la gent pensi- en-
cara que sigui de futbol o del Gran Hermano 
(memorable “experiment sociològic), el que passa és 
que per parlar d’immigració cal saber de què es parla, 
la meva intenció és aportar unes dades estadístiques 
perquè no es caigui una i altra vegada en tòpics i en xi-
fres errònies. La població activa espanyola a l’any 1995 
era de 16.264.250 persones, els immigrants en edat la-
boral eren 290.153, això ens dona una taxa del 1.8% (si 
hi sumem els indocumentats arribaria al 2.5%). Sovint 
s’ha pensat des d’esferes conservadores (el nostre esti-
mat govern del Partit Popular, d’altra banda elegit, no 
ho oblidem, amb els vots de la majoria dels espanyols) 
en l’expulsió de tots els immigrants com a solució al 

problema de l’atur; doncs bé, resulta 
que amb aquesta expulsió només un 
10% dels espanyols aturats tindria 
feina. Però d’on venen i on van a-
quests immigrants? Comencem per 
contestar al segon interrogant, a Es-
panya hi ha 38 províncies amb un índex d’immigració 
inferior a l’1%, 6 províncies entre un 1 i un 2 %, una 
província (Màlaga) amb un 3%  i només 3 províncies 
(Girona, Balears i Alacant) entre el 3 i el 4%. A les 
grans ciutats (Madrid i Barcelona) els immigrants estan 
concentrats en feines d’alta qualificació i també en la 
construcció (magrebins a Barcelona majoritàriament i 
polonesos a Madrid). Ara que ja he exposat molt breu-
ment on van aquests immigrants, cal entrar en el tema 
que potser resultarà més polèmic i a la vegada més sor-
prenent; l’any 1995 el col•lectiu d’estrangers majoritari 
a Espanya són els europeus, cal tenir en compte l’altís-
sim índex d’europeus en edat avançada que resideixen 
a les costes espanyoles, per nacionalitats destaca Mar-
roc amb uns 101.000 immigrants, però a continuació el 
bloc format per Gran Bretanya, Alemanys, Portugal, 
França i Itàlia suma 213.336 sobre la xifra total de 
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RAMON CASALS ORRIOLS, 

“RAMONET XIC”
Una vida dedicada a les persones( n Ramon va morir el passat 24 d’abril 

de 2001 a la residència on vivia. Nosal-
tres ens dol molt la mort d’un gran amic i company, 
però de cap manera volem participar en falsos home-
natges que no són més que farses. Simplement volem 
tenir un sentit record cap a una persona que es carac-
teritzava per la seva humanitat i humilitat. Per això us 
presentem un petit resum de la seva vida.

 SALUT I LLIBERTAT.

En Ramon va néixer 
al novembre de 1908 a la pla-
ça de Santa Magdalena de 
Berga, en el sí d’una família 
econòmicament modesta, com 
era normal a la Berga de prin-
cipis de segle. El seu pare, To-
màs Casals Marginet, treballa-
va a la fàbrica dels Carburos, 
que en aquella època se la co-
neixia com a fàbrica dels fran-
cesos. I la seva mare, Ramona 
Orriols Perarnau, feia treballs 
a domicili, per exemple anava 
a rentar roba de diverses famí-
lies als safareigs de la ciutat. 
Ell era el més gran de tres ger-
mans.

Fou en aquests pri-
mers anys de la seva llarga 
vida quan li va sortir el nom amb el què tots el conei-
xem: “Ramonet Xic”. La seva mare, per motius de fei-
na, no tenia massa temps de cuidar-se del fill, per això 
el portava a la casa de la seva veïna, el fill de la qual 
també es deia Ramon, per distingir-los li va començar a 
dir Ramonet Xic perquè ell era el petit.

Als sis anys va entrar a l’escola, primer va anar 
a una espècie de guarderia de quitxalla a Sant Joan, on 

actualment hi ha la Llar dels pensio-
nistes. Després va anar als 
“Hermanos” que eren a la plaça del 
Doctor Saló. D’aquesta estada tenia 
molts bon records del “Hermano 
Fausto”, amb el qual va tenir bones 
relacions sempre més. Per motius de 
salut va haver de deixar l’escola i per instruir-se anava 
al despatx de Mossèn Viñas que li feia de mestre parti-
cular.

La situació es va complicar més quan als onze 
anys la mare del Ramon es va posar malalta impedint 
que treballés. Això ho va provocar que en Ramon dei-
xés els estudis i es posés a treballar. I ho va fer gràcies 
al cunyat de Mossèn Viñas que era majordom de la fà-

brica d'en Magí Sala. Allí li fe-
ien fer petits encàrrecs.

Al 1920 mentre treballava a 
aquesta fàbrica la seva mare es 
va morir. Els Sala, propietaris 
de la fàbrica, van tenir cura 
d’ell mentre es feien els prepa-
ratius de l’enterrament. Ells 
van ser els primers que li van 
possibilitar tenir un vestit d’ho-
me. 

A la fàbrica de Cal Magí s’hi 
va estar dos anys mes fins que 
van tenir problemes econòmics, 
el Ramonet diu que va ser allí 
on va aprendre a teixir. Després 
se’n va anar a una fàbrica petita 
que li deien Cal Molera, situa-
da al Carrer Maixerí, aquí s’hi 
va estar un any aproximada-

ment, i d’aquí se’n va anar a Cal Asensio on hi va ser 
fins al 1926.

Va ser aquí on va començar a formar-se ideolò-
gicament dins les idees llibertàries. A la fàbrica hi ha-
via vells sindicalistes i en Ramonet va entrar en aquest 
moviment dins la clandestinitat. Hi havia la família Fo-
ses i els Simons, però qui el va influenciar mes fou en 
Joan Bonilla. Segons en Ramonet era un home molt in-



tel•ligent, provenia d’Andalusia d’on havia marxat per 
problemes degut a la seva activitat sindical. En Bonilla 
al veure l’interès del Ramonet va agafar molta estima 
per ell i li ensenyava les seves idees. D’aquesta manera 
van reprendre l’activitat de la CNT, fet que va emocio-
nar molt al seu pare.

Al parlar dels mestres ideològics no podem 
passar per alt personatges com Bakunin, Kropotkin, Re-
clús, Anselmo Lorenzo, Ferrer i Guàrdia, però sobretot 
Tolstoi, que segons ell el va transformar en espècie 
d’anarquista cristià. Quan parlava de Tolstoi sempre 
recordava una expressió que el va impactar molt: “... 
Déu va fer la terra perquè l’home visqui del seu treball, 
però no va fer propietaris...”.

Mentre treballava a cal Asensio també va entrar 
d’aprenent de barber, alternant així el treball a la fàbri-
ca amb l’aprenentatge de barber, ja que només anava a 
la barberia el dissabte a la tarda i el diumenge al matí. 
Aquesta barberiaera la de Cal Badó situada al Carrer 
Major. És aquí on va conèixer el que seria la seva gran 
amistat, en Ramon Sant, el “Ros”.

Al 1926 va plegar de Cal Asensio i va anar a 
treballar a Cal Rosal, on dos anys després, a la prima-
vera de 1928, succeiria un fet molt important per en Ra-
monet, la seva primera vaga. L’objectiu era reestructu-
rar els horaris i reduir així la jornada a 8 hores. Els sin-
dicats van intentar arribar a un acord amb la patronal 
cosa que no va ser possible, i això va desembocar en 
una vaga, que fou molt general al llarg del Llobregat.

Ell junt amb dos companys de Gironella van 
organitzar la vaga a Cal Rosal, s’ha de tenir en compte 
que Cal Rosal era un lloc on les vagues no eren el pa de 
cada dia, existia un fort control patronal, l’amo exercia 
molta pressió. El conflicte no va triomfar i en Ramonet 
va marxar de la fàbrica

Així veiem com en Ramonet Xic va fer els pri-
mers passos dins del sindicalisme actiu. S’ha de tenir 
en compte que durant la dictadura de Primo de Ribera 
la CNT estava a la clandestinitat, o sigui que les acci-
ons dels obrers eren puntuals. Cal dir també, que tots 
els polítics oposats al règim veien amb simpatia les ac-
cions dels obrers i s’hi solidaritzaven. Els sindicats le-

gals eren els Sindicats Lliures,  que 
van ser muntats pel govern com una 
forma de controlar el moviment o-
brer. Contràriament al que passava a 
Barcelona, sembla ser que a Berga 
aquests no van tenir gaire importàn-
cia. 

Després d’aquesta vaga, en Ramonet va fer di-
ferents feinetes: va treballar a la carretera de Casserres, 
després a la carretera de Cercs fins a la Font de la Ve-
della. D’aquí va passar a treballar a la línia elèctrica de 
Fígols a Vic, on va tornar a reempendre la seva tasca 
reivindicativa. En aquesta empresa hi tenia un amic, “el 
Solsona”, que feia d’escrivent , i sempre que en Ramo-
net havia d’escriure algun paper o document, ell li cor-
regia. Aquest treball tenia els seus problemes, el mes 
important era el desplaçament, havia d’anar a peu de 
Berga a Fígols cada dia. Degut a això ell i algun altre 
treballador van redactar unes bases per reivindicar mi-
llores a l’empresa, ell les va dictar i el Solsona les va 
corregir. Les van presentar i els van enviar a parlar amb 
la direcció de l’empresa, el director era el fill de Malu-
quer i Viladot. Com a representants dels obrers i van 
anar en Ramonet i en Manuel Prieto, que era de Fígols.

Al 1930 quan treballava en aquesta empresa el 
Ramon va rebre una altre dels cops durs de la seva vi-
da, la mort del seu pare. La seva mort, segons ens ex-
plica en Ramon no fou conseqüència d’una llarga ma-
laltia, fou bastant ràpida. Un dia quan tornava de la bar-
beria va trobar el seu pare al llit ben blanc, va anar a 
buscar al metge Desveus que li va fer unes receptes. 
Després va venir a casa seva el “Setventres”, un practi-
cant, per posar-li unes injeccions. Malgrat això, ja no hi 
va ser a temps. Un cop els seu pare es va morir va anar 
a viure a ca la “Roseta de Cal Salvador”, que va recollir 
els tres fills, fou un cop molt dur.

Poc temps després va deixar la barberia del car-
rer Major, i els dissabtes a la tarda anava a Fígols a fer 
de barber particular. Al mateix temps encara treballava 
a la mateixa empresa, però no hi va ser durant gaire 
temps. Quan el van voler fer fix, ell s’hi va negar per-
què aquesta feina comportava haver de viatjar molt, i 
ell tenia les arrels i, sobretot, les seves germanes a Ber-
ga.8 revista  llibertària del

berguedà     6
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Un cop va deixar aquesta empresa es va posar 
a buscar feina, cosa que li va resultar molt difícil ja 
que ningú li volia donar feina, degut a la seva partici-
pació a la vaga de 1928. En Ramonet però coneixia un 
home que feia de majordom a la fàbrica de Cal Arisó. 
Aquest home era l’AntoniTort, “el petoret”. Aquest li 
va dir que demanés feina a Cal Arisó, quan ho va fer 
es va trobar amb la resistència de la muller de l’Arisó 
que es negava a donar-li feina. En Ramonet li ho va 
comunicar al Petoret, que va dir als amos que si no a-
gafaven en Ramonet ell marxaria. Com que era un ho-
me molt apreciat i treballador li van fer cas i en Ramo-
net va poder entrar a la fàbrica. En aquesta empresa es 
va encarregar de dos telers.

Mentre treballava allí es va produir un fet molt 
important, la procla-
mació de la Segona 
República a l’abril 
de 1931. Segons ens 
explica en Ramonet 
a Berga hi va haver 
molta festa, malgrat 
que era una ciutat 
molt influenciada 
per les dretes.

Socialment 
parlant, s’iniciava 
una època molt in-
tensa per en Ramon 
Casals. Els sindicats sortien de la clandestinitat portant 
a terme tot un seguit d’accions destinades a millorar la 
situació dels obrers berguedans. En el mateix moment 
de la proclamació de la República en Ramonet va tre-
ballar intensament per la legalització de la CNT a la 
comarca del Berguedà. Cal dir que en Ramonet sempre 
es va mantenir dins d’una línia d’acció pacífica i nego-
ciadora, allunyant-se d’actituds mes radicals, va defen-
sar les seves idees de la forma més humana possible.

Al gener de 1932 en Ramonet va assistir a una 
reunió amb la patronal del sector tèxtil, per intentar 
aconseguir una millora salarial. Aquesta reunió no va 
tenir èxit i va derivar en una vaga del sector del Ber-
guedà.

Paral•lelament va succeir un 
dels fets que mes ressò ha tingut en 
la història recent de la nostra comar-
ca, la revolta social a les zones mine-
res del Llobregat, on es va implantar 
el comunisme llibertari, per mitjà d’una vaga general 
revolucionària. Els caps de Fígols foren en Manuel 
Prieto, citat anteriorment, i en Salvador Robles. Prèvi-
ament a aquests fets es va fer una reunió a Gironella 
on hi van assistir molts representants de la CNT de la 
comarca. En Ramonet hi era com a representant de 
Berga. En Robles va proposar l’implantació del comu-
nisme llibertari a tot el Berguedà. Aquesta proposta 
però no fou acceptada.

Un any mes tard, en Ramonet fou víctima de 
la repressió que el 
govern exercia con-
tra la CNT. Al ge-
ner de 1933 es va 
produir un movi-
ment a diversos in-
drets de Catalunya 
patrocinat pels par-
tidaris de la gim-
nàstica revolucionà-
ria. En Ramonet no 
hi va participar, pe-
rò degut a la seva 
militància anarquis-
ta i a la seva partici-

pació en fets anteriors, fou dut, junt amb en Salvador 
Torné, a la presó Model de Barcelona com a pres go-
vernatiu.

A la presó no hi va ser gaires dies ja que uns 
amics seus van anar a veure al director del diari El Di-
luvi, l’Àngel Samblancart, i li van explicar la situació. 
A l’endemà aquest diari els hi va dedicar l’editorial. 
Això els va ajudar molt.

Quan va sortir de la presó, en Ramonet va ha-
ver de tornar a fer front a la recerca d’un lloc de tre-
ball. Va tornar a Ca l’Arisó, però aquest cop la resis-
tència a agafar-lo va ser major, no volien gent que ha-
gués estat empresonada. Després es va trobar amb en 
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“Petoret”, que havia obert una petita fàbrica al carrer 
Harmonia, li va explicar la seva situació i aquest li va 
donar feina. En Ramonet sempre va estar agraït amb 
l’Antoni Tort que durant molt temps va ser una gran 
ajuda per ell. Així al 1933 en Ramonet entrava a treba-
llar a la seva fàbrica i s’hi va estar fins al final de la Re-
pública.

En Ramonet va ser un testimoni molt important 
a l’hora d’explicar-nos quina era la relació entre la gent 
de diferent ideologia a la Ciutat de Berga durant el perí-
ode Republicà. Així ens deia que no van ser especial-
ment difícils amb els altres elements progressistes, per-
què malgrat les diferències també hi havia molts punts 
de contacte. Com exemple hi ha els fets d’octubre de 
1934, quan Companys va proclamar l’Estat Català. A-
questa proclama es va extendre per tot Catalunya, Ber-
ga no en fou una excepció, i l’alcalde Illa també va pro-
clamar l’Estat Català. 
Com a conseqüència 
els membres de l’a-
juntament foren tan-
cats a la presó de Ber-
ga. D’aquí se’ls van 
endur a Barcelona 
com a presos governa-
tius. En Ramonet, junt 
amb un altre com-
pany, els va acompa-
nyar cercant un advo-
cat que els pogués de-
fensar. Per això, en 
Ramonet va participar 
en l’organització de  
subscripcions per tal 
que el poble els ajudés. Malgrat aquest esforç, no hi po-
gueren fer res.

De mica en mica s’anava acostant un fet que va 
trencar la vida de moltes persones i famílies, la Guerra 
Civil. De seguida que es produí l’aixecament franquis-
ta, en Ramonet va anar Manresa i a Barcelona per in-
formar-se de la situació. A Barcelona va tenir una for-
tuïta i emotiva trobada amb Bonaventura Durruti, amb 
qui va parlar de la situació del moment. Cal tenir en 
compte que durant tot elconflicte, en Ramonet va tenir 
una actuació molt destacada com membre actiu de la 

CNT. Va intervenir en la creació del 
Comitè de Milícies Antifeixistes de 
Berga, del qual en va arribar a ser 
president, fou tinent d’alcalde de 
l’ajuntament des del març de 1937 
fins al març de l’any següent, i un 
llarg etcètera que no s’acabaria mai. 
Tampoc ens hem d’oblidar que va participar directa-
ment en el conflicte bèl•lic. Al novembre de 1936 va 
marxar com a voluntari a la  Columna Terra i Llibertat, 
junt amb d’altres berguedans. I van tornar, al no accep-
tar la militarització, al març de 1937. Un any després 
fou mobilitzat integrant-se a la divisió 153, antiga co-
lumna Terra i Llibertat.

Durant el temps que va durar el conflicte va fer 
tot el possible per què les postures més inhumanes no
afloressin, d’aquesta manera va salvar vides que d’altra 

manera s’haurien 
perdut.

Quan l’exèrcit 
franquista va en-
vair Catalunya es 
va veure obligat, 
com tants d’altres, 
a exiliar-se a 
França. Allí va 
passar per dife-
rents camps de 
refugiats: Agde, 
Argelers, Sant Ce-
bria, Vernet i No-
er. Després de 
moltes dificultats 

es va integrar a l’Agrupació de Berguedans a l’Exili, 
participant en diferents aplecs i també col•laborant en el 
seu butlletí.

Fou en el país veí on instal•là la seva residència 
definitiva, més concretament a Mas d’Asil, on va hi a-
nar a viure junt amb el seu gran company Ramon Sant 
“el Ros”. Aquest però va morir al 1973.

Els últims anys de la seva vida elsva passar a 
una residència al poble d’ERR, prop de la frontera cata-
lana, terra que estimava tant. En cap moment va deixar 
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la seva militància d’acció i pensament. Seguia rebent 
la premsa llibertària: Solidaritat Obrera de Barcelona, 
el Pèsol Negre del Berguedà, i el Cenit dels exiliats a 
França, publicació a la qual va fer una petita aportació 
econòmica pocs mesos abans de morir.

En aquesta residència, malgrat la seva avança-
da edat, va seguir practicant el seu profund humanis-
me, tot cuidant dels avis que també vivien allí. Cada 
dia acompanyava els que tenien dificultats de mobilitat 
a menjar i a les seves habitacions. Ell no tenia cap o-
bligació de fer això, però aquesta activitat el mantenia 
viu, perquè creia que tota persona havia d’ajudar a les 
que tenen més dificultats, cosa que va practicar fins als 
últims dies de la seva vida.

Fa molt anys que els companys del Centre 
d’Estudis Josep Ester Borràs manteníem una relació 
intensa d’amistat amb el company Ramon. Al qual a-
preciàvem molt i per això visitàvem assíduament. La 
nostra activitat el va entusiasmar ja que hi veia la con-
tinuació del seu compromís, per això ens encoratjava a 
seguir endavant. Pocs dies abans de la seva mort, en la 
nostra darrera trobada, intuint que el final era a prop 
ens va encomanar fer extensiva la seva salutació als 
joves companys llibertaris, malgrat que a la majoria no 
els conegués. 

Dediquem aquest primer de maig, dia interna-
cional de reivindicació obrera, al company Ramon que 
sempre va lluitar per l’emancipació dels explotats i per 
la llibertat global de la persona. La seva tasca serà sens 
dubte continuada.

VISCA LA LLIBERTAT

Josep  Cara i Jordi Jané
en nom de tots els companys del

Centre d’Estudis Josep Ester Borràs

LOS CURAS CASTRENSES Y SUS DISCÍPULOS

La historia oficial de Catalunya presenta a la sociedad 
catalana del siglo XIX y XX, como un producto uni-

forme que gira alrededor de un circu-
lo de ideas provenientes del mundo 
religioso, conservador y nacional, 
que desarrolla un perfil muy preciso 
de catalán, omitiendo y manipulando 
diferentes variables perturbadoras a 
las que se les considera como extran-
jeras, foráneas o engendradas fuera del país. Durante 
el siglo XIX Y XX Cataluña va a desarrollar dos mo-
delos de sociedad. Por un lado la Cataluña mediterrá-
nea con su eje de acción en Barcelona y por otro la Ca-
taluña profunda y conservadora, radicada principal-
mente  en  las  comarcas  de  in te r ior.

Esta dualidad de ideas aun pernocta en la socie-
dad catalana. La historia oficial, patentada desde las 
universidades catalanas, tiende a refundir estas dos 
ideas. La resultante es una nueva idea artificial y pre-
fabricada, que recoge perfectamente los planteamien-
tos de la Cataluña profunda, apoyándose en el naciona-
lismo lírico y en la liturgia de Montserrat.

La comarca del Berguedà es un claro exponente 
de esta ciencia ficción histórica, santifica en el matri-
monio nación-religión o dicho de otra manera naciona-
lismo-iglesia. La historia siempre la escriben los ven-
cedores, a los vencidos les dejan el derecho al pataleo, 
este razonamiento antiguo pero ilustrado resume todo. 
Los hechos históricos son modificados e interpretados 
en beneficio de los vencedores, es decir, en el poder y 
en sus instituciones. Estas deben convencer política-
mente e históricamente, tienen que legitimar sus accio-
nes y sus comportamientos, aunque para ello necesiten 
obligatoriamente, que los historiadores oficiales y los 
intelectuales de palacio avalen sus versiones. En el Be-
rruela esta actitud se hace ejemplar. Los cronistas y los 
historiadores de la comarca, en su mayoría discípulos 
de los curas castrenses, nos presentan la historia del 
franquismo de la siguiente manera: La dictadura fran-
quista representaba el poder centralista de Madrid y 
reprime con firmeza la cultura y la lengua catalana, 
prohíbe sus instituciones y persigue a los catalanes que 
se revelan contra estas injusticias. Otra de las compo-
nentes de esta actitud, es que los personajes que apare-
cen en las crónicas oficiales, o bien pertenecen a la 
monarquía catalana o a la iglesia y si aparece algún 
laico, este tiene una fuerte dependencia del monarquía-
iglesia. Durante el periodo de la democracia, se ha ido 
consolidando la idea, de que los curas castrenses y sus 
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