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Cartes de soldats de Constantí  
i la selva del Camp des del front  

de guerra (1936-1938)
Josep M. Grau i Pujol

Aquest article vol ésser una continuació del que l’any passat publicàrem en 
aquesta mateixa revista sobre epistolaris de la Guerra Civil(1), estimulats sobretot per 
l’interès que despertà per part dels familiars involucrats i assistents a l’acte de presen-
tació. Cada vegada resten menys testimonis vius, però les ferides encara no s’han tan-
cat i menys en els pobles on es coneixen les trajectòries de cada casa. A fi d’agilitzar 
el text, per a la bibliografia general i local us remetem a la lectura de l’esmentat treball.

Tot i la crida que férem a Constantí per a recuperar correspondència de soldats 
republicans conservada en mans particulars a Constantí no hem reexit en l’objectiu i 
ens ha calgut recórrer a l’Arxiu Municipal de Constantí, sortosament en les entrades 
hem localitzat diverses cartes que publiquem per al seu coneixement; a diferència de 
les anteriors de Llorenç Gibert, són redactades per voluntaris (milicians) en els primers 
mesos del conflicte (agost-setembre 1936), però també n’hi ha alguna del 1938.

A fi d’efectuar comparacions amb altres pobles dels voltants, també hi hem 
afegit algunes lletres de soldats de la Selva del Camp conservades en el seu vast i 
riquíssim Arxiu Municipal (octubre-novembre 1938).

En total són 15 cartes de Constantí entre les enviades per soldats i les contesta-
des pel Comitè Antifeixista i Ajuntament, a més d’una escrita l’any 1939.

El gruix principal són les que redacten els voluntaris constantinencs des del 
front d’Aragó, són homes compromesos ideològicament amb la revolució i militants 
del POUM.

Per a conèixer els integrants d’aquesta primera mobilització hem buidat un llistat 
de milicians dels primers mesos posteriors al cop d’Estat del general Franco (vegeu 
annex 3), com podem comprovar la majoria són destinats a Tierz (Osca) i Madrid. 

(1) “Cartes des de la batalla de l’Ebre per part d’un soldat republicà de Constantí: Llorenç Gibert 
Recasens (juny-setembre 1938)”, Estudis de Constantí (Constantí) 26 (2010), ps. 133-149.
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El 27 d’octubre de 1936 es militaritzen les milícies per decret de la Generalitat 
de Catalunya, les divisions 25, 26 i 28 les integren els anarco-sindicalistes en l’Exèrcit 
de l’Est, després esdevindran soldats de l’Exèrcit Popular.

Aquest front de guerra s’emmarca en l’ofensiva sobre Saragossa (juliol-agost 
1936) i la posterior sobre Osca (juliol-setembre 1936) amb combats a Laciñena i Per-
diguera on hi participen columnes del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), el 24 
de setembre prenen Monte Aragón(2) i el 8 de gener de 1938 les forces republicanes 
ocupen Terol, tot i que les franquistes la recuperen el 22 de febrer. Precisament amb la 
recuperació de la memòria històrica en els darrers anys han aparegut diversos llibres 
que recullen el testimoni dels soldats; en alguns es relaten les vivències dels cenetistes 
(membres de la CNT) i faistes (militants de la FAI) del front d’Aragó. En l’entrevista que 
es realitza a Josep Batalla Martínez aquest esmenta al grup de Constantí i recorda que 
els denominaven amb el nom de “los terribles”(3).

La primera carta (vegeu annex 1) l’envia Joan Fortuny des de Novales l’agost 
del 1936 per informar de la situació dels companys constantinencs al front i la tro-
bada amb altres voluntaris del Camp de Tarragona (Valls) i la Conca de Barberà 
(Montblanc), atenent que encara no entren en combat, els ànims són alts i es de-
tallen els pobles aragonesos per on passen o es divisen a simple vista i s’esmenta 
la concentració de tropes. La segona missiva del mateix protagonista és redactada 
des de Leciñena (comarca dels Monegros, província de Saragossa) i fa referència a 
les conseqüències d’un bombardeig aeri que fereix a Josep Pinyol, el qual és tras-
lladat a l’hospital de Lleida, per la qual cosa es demana la visita de companys per a 
donar-li suport moral i material si fos el cas. La tercera i quarta daten del setembre 
i són enviades des de Tierz (comarca de la Foïa d’Osca) on ja entren en contacte 
amb l’enemic a fi de dirigir-se cap a Osca. Tot i el perill evident de les bales i obu-
sos remarca la valentia, l’entusiame i l’emoció viscuda en aquells moments, tot i la 
destrucció de les cases dels pobles. També sol·licita rebre notícies sobre Constantí 
i d’altres soldats, uns llaços que no es volen perdre tot i les circumstàncies, car la 
voluntat final és la del retorn, també reclama la contesta de les cartes i constata els 
problemes del correu militar i que a causa de la manca de paper reutilitza fulls en 
blanc de l’escola de Constantí.

El compromís amb la revolució i llibertat resta palesa expressament en les pa-
raules emprades.

A causa de les precàries condicions en l’alimentació dels soldats franquistes i la 
supremacia republicana a Monte Aragón relata la captura de vint homes, Joan Fortuny 
en les maniobres militars anota que perd la seva pistola que duia i en demana una de 
nova. En la cinquena lletra de mans de Josep Gil Coll, a causa de la pluja i la previsió 
dels freds de la tardor es creu convenient de millorar l’equipament de roba d’abric pels 
companys, la següent (sisena) notifica la consternació per la mort de Joan Sans Solé, 
el primer militar fill de Constantí caigut en acció de guerra (era forner i morí el 19 de 
setembre de 1936).

(2) Sobre aquest front i els seus integrants disposem de la monografia de Judit Camps i Emili Oli-
cina, Les milícies catalanes al Front d’Aragó (1936-1937). Barcelona, 2006.

(3) Soldats catalans a la Roja i Negra (1936-1939). Barcelona, 2003, ps. 80 i 263.
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La setena és una carta col·lectiva, signada en grup adreçada al pare de l’an-
terior soldat manifestant el seu dol per la seva defunció, explica les circumstàncies 
de l’atac on perdé la vida, l’esperit de lluita i per venjar-lo. Precisament la commoció 
d’aquest traspàs i la voluntat de perpetuar la seva memòria a Constantí motivà l’ajun-
tament a dedicar-li el nom d’un carrer, que el govern local franquista eliminarà sense 
que en el període democràtic es restitueixi. La vuitena epístola, també de Josep Gil, 
el mestre de Constantí, a més de transmetre els seus ànims als familiars i amics del 
finat reclama al comitè paper, sobres i llapissos per poder continuar mantenint la 
correspondència, element clau per a resistir mentalment en el front en aquelles dures 
circumstàncies.

La novena lletra és igualment signada en grup i en aquesta ocasió per prop 
d’una dotzena de soldats de la vila camptarragonina que des de Barcelona són enviats 
a Osca.

La darrera carta localitzada de l’any 1936 és la resposta de l’alcalde als soldats 
constatinencs del front d’Aragó oferint les explicacions de la incautació del Casino 
realitzada pel comitè antifeixista, la preparació de proveïments de vestit, la visita dels 
ferits als hospitals de Barcelona i tranquilitzar-los del bon estat de salut dels familiars 
residents a Constantí. 

De l’any 1938 (carta número 11) trobem la demanda que Melcior Grau Sans, des 
del front, fa a l’alcalde Joan Fortuny per al seu trasllat al cos d’artilleria en lloc d’infan-
teria per a evitar la primera línia de foc, les següents, redactades en castellà (números 
12-13) són del manescal Artur Punyet, inspector d’aliments i bestiar al front de guerra, 
on demana ajut per a la seva muller i fills que volen retornar a Constantí: menjar, allot-
jament, un salconduït per ella a més de tabac per a ell.

Les catorzena i quinzena lletres van en relació a la família del soldat Antonio Pé-
rez que residia a Constantí i amb la qual no podia contactar per correu postal a causa 
de desconèixer amb exactitud la seva adreça.

Finalment publiquem una carta que ens sembla significativa de l’angoixa de 
moltes persones que un cop finalitzat el conflicte cerquen notícies sobre combatents 
desapareguts en acció de guerra, així el juliol de 1939 Maria Rofes, des de Riudecols, 
demana informació sobre el soldat Salvador Tarragó Argilaga, nascut a Vinebre (Ribe-
ra d’Ebre) que havia estat destinat juntament amb altres constantinecs al Pirineu.

En el segon bloc de cartes (annex 2) publiquem tres cartes de soldats de la 
Selva del Camp del 1938 dirigides al seu secretari municipal, la primera és del metge 
Ramon Montagut on comenta aspectes sanitaris de la vila i la mort del soldat Josep 
Vallverdú Masdéu(4) i l’esperança d’obtenir una plaça a l’hospital de Reus, la segona és 
del soldat Josep Ferré que lluita al front de l’Ebre on manifesta el seu cansament i els 
rumors de la fi de l’enfrontament.

Com a complement d’aquest treball hem afegit un llistat dels homes de Constan-
tí declarats inútils per a la guerra.

(4) Sobre les víctimes de la Guerra Civil a la Selva del Camp podeu consultar els articles de Joaquim 
Masdéu-Joan Vernet, “Aproximació a la història recent de la Selva del Camp: la Guerra Civil (1936-
1939)”, El Penell (Reus) 1 (1984), ps. 125-143 i de J.M. Grau-Roser Puig, “El cost humà de la Guerra 
civil a la Selva del Camp: Els morts al front de batalla (1936-1939)”, El Pont-Alt (La Selva del Camp) 51 
(1991), ps. 15-17.
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En un recull de cartes del soldat de Vandellòs Adolf Domènech i Margalef publicat 
en els darrers anys(5) podem observar la temàtica recorrent del gènere espistolar en èpo-
ca de guerra, insistència en la petició de notícies sobre la família i amics (estat de salut) 
i població d’origen (situació dels conreus), problemàtica del correu (irregularitat, pèrdua 
de cartes, retard, manca de material per escriure), tot amb la voluntat de reforçar els 
lligams afectius en uns moments difícils on perilla la mateixa vida. Des del front s’intenta 
oferir una imatge de valentia i fortalesa amb un desitg que finalitzi el conflicte.

A causa de la censura militar no s’esmenten aspectes negatius, tret de la mort 
de companys, tampoc no es parla de desercions, indisciplina,de la manca de prepa-
ració dels comandaments o fracassos en les accions militars(6).

Malauradament alguns dels milicians protagonistes d’aquests epistolaris mori-
ren en acció de guerra, com per exemple el mecànic Lluís Bofarull, el primer de març 
de 1938 al Front d’Aragó (als 32 anys) o el mestre Josep Gil Coll el 22 d’agost de 1938 
en el Front d’Extremadura (als 30 anys). Els que sobrevisqueren al conflicte després de 
la derrota a causa del seu compromís polític, uns s’hagueren d’exiliar a França, com 
per exemple Antoni Golorons, Antoni Magrinyà, Josep Pinyol o Joan Fortuny (aquest 

(5) Cartes des del front. Epistolari de guerra de l’Adolf Domènech i Margalef (1938-1939),Vandellòs, 
2007.

(6) En els dietaris personals sí que podem llegir aspectes de la realitat que no podien expressar-se 
en les cartes, un exemple el tenim en uns militants reusencs d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Jordi Tous Vallvé, Lletres de batalla: Josep Gomis i Lluís Faiges, testimonis contra l’oblit. Tarragona,2002, 
precisament serviren al front d’Aragó.

Josep Gil Coll, mestre, en una típica imatge de retrat del grupo escolar. 
Fotografia cedida per Josep M. Solé Barrufet.
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posteriorment passà a Mèxic) i per altra part els que romangueren a Catalunya foren 
repressaliats pel règim del general Franco, com Josep Grau o Joan Sendra. 

Esperem que aquest treball ajudi a recuperar i mantenir la memòria històrica 
de Constantí, especialment als familiars dels soldats que lluitaren per la República i 
perderen la seva joventut, alguns fins i tot la vida. La conservació de cartes, dietaris i 
fotografies són uns elements que cal divulgar, el dipòsit d’originals o còpies a l’Arxiu 
Municipal de Constantí és una eina que cal considerar per a posar-los a l’abast dels 
investigadors i evitar que es perdin.

Joan Sans Solé, forner. 
Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans.
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annex 1. Constantí

a. Cartes dels milicians constantinecs que envien des del front de guerra als 
seus companys del Comitè Antifeixista de Constantí i resposta seva (1936). Arxiu Mu-
nicipal de Constantí (AMCO), fons Ajuntament de Constantí, sign. 3.244.

a.1. Novales,18 d’agost de [19]36

Comité [Antifeixista de Constantí]
Volguts companys:
Seguim a Novales tots bons i valents. Fins ara no [h]em entrat en foc, dijous 

pasat fèrem guàrdia, diumenge a la tarda estiguèrem en Alcalà del Obispo, ahon ja [hi 
ha] altres companys esperant ordres. Almenys són 1.500, aquí actualment som 500. 
Ahir recorreguerem una infinidad de pobles, d’aquí al front divisàrem a Peralta d’Alco-
fea, fent almenys 250 km. Avui estem de guàrdia.

Josep Gil amb quatre companys és a Barbastro, creiem que pujarà demà, tot 
això sense novetat, Josep Gil és el cap de grup número 8 i té a les seves ordres:

-Albert Pinyol.
-Lluís Golorons.
-Pau Tomàs (Pastoret).
-Anton Golorons (Bergadà)
-Tres de Montblanch.
-I un de Valls
Total 9.
Jo sóc cap de grup 9 i al composem:
-Simó Gil.
-Anton Magrinyà
-Ramon Salvadó
-Josep Jové.
-Alexandre Bofarull
-Tomàs Sabaté.
-Joan Sans.
-Joan Sendra.
-Josep Grau.

Avui res més, recorts de tots i de part meva doneu-los al secretari i família
Salut i Revolució,
J[oan] Fortuny.

Adreça
3 Columna
3 Centúria del POUM
Bandera Ro[j]e
Novales
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a.2. Lacinyena, 22 d’agost de [19]36

Volguts amics:
Disposat en donar-vos conte de totes les incidències que us vagin pasan.Vós 

escrivim també el compliment de les nostres observacions: Doncs bé, senyor Josep 
Pinyol està ferit a Lleida, la ferida li fou produïda per una bomba d’un avió facista ahir 
i no és greu, ja qu’és al braç, però i precisament perquè no és greu i tenim la seguritat 
que en uns 20 dies estarà guarit, em acordat no fer-o saber-o a ningú.També és volun-
tat del mateix interesat, per tan vosaltres, sense dir res a ningú, podria trasladar-vos als 
hospitals de sang de Lleida per si al company pogués faltar-li algo.

Per demanar per ell, és columna 9 na. Centúria 3ra., Secció Ro[j]e, Grup 8è. 

Abans d’ahir sortiren el grup de Josep Gil, junt amb altres de Novales i nosaltres 
o ferem ahir, la distància de Novales a Lecinyena, és d’uns 95 kilòmetres, de maneras 
que si abans estàbem a uns 15 km d’Osca, ara ens trobem a 25 de Saragoza, l’enemic 
al tenim a la vista, és a Perdiguera, per aquí és diferent de Novales, que no vàrem tirar 
un tret, aquí les trompadas són fortes. A l’arribar aquí Lecinyena, ens trovàrem en la 
desagrade nova que més amunt faig esment.

Nosaltres tots bons i valents i disposats abatre el feix (Visca la Revolució Social!)
Vós saludan tots els companys.
El vostre company i amic

J[oan] Fortuny.

a.3. Tierz, 4 de setembre de [19]36.

Volguts companys:
Seguim tots sense novetat en l’hora present. Jo amb trobo una mica malalt de 

l’estòmac, però no té importància.
El dia 30 al vespre vàrem partir de Leciñena, arribant de matinada a Alcalá del 

Obispo, vàrem surtir d’allí escampant g[u]arrilés i a les nou del matí vàrem ocupar Ola, 
després d’un breu descans vàrem empendre la marcha en direcció a Osca, a les 12 
estàvem a la vista d’Osca i a 5 kilòmetres de la mateixa. Al començar el descens de la 
muntanya va començar un combat molt dur, a les dues de la tarde i havia companys, 
entre ells l’Anton Magrinyà, que habian entrat a Tiers, poble des hahon escric, i altres 
entre ells jo, i entraba a les quatre de la tarde, hora en que vàrem poguer menjar, i ja 
de nit ba entrar Josep Jové i Joan Sendra, el grup de Josep Gil no ba arribar fins el 
dia 2, al mateix dia també arribà Ramon Salvadó, que ja havia quedat a Alcalá del 
Obispo, puig tenia un grà a la mà, en aquest moment, les tres de la tarde acabo de 
rebrer notícies de’ls demés companys que són a la muntanya, de guàrdia, que estan 
sense novetat, ja que i estan unes 46 hores, aquí del poble som Ramon [Salvadó] i jo.

Al dia primer, vàrem tindrer molt de foc, però sense novetat, puig combatiem a 
molt poca distància, era tan poca la distància, que vàrem canviar-nos paraules, entre 
l’enemic i habian soldats catalans.Avui els hem tallat la carretera que va d’Osca a Monte 
Aragón i els hem fet uns 10 presoners, entre ells un capità. A Monte Aragón, ja [hi ha] 
uns dos kilòmetres escasos i ens sembran a cañonazos, però no ens fan baixes, també 
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es fan algun obsequi els abions facistes. La nostra abiació bombardexa l’enemic admi-
rablement, en aquest moment, estic veien des del lloc que estic escribin-bos, com la 
artilleria d’alguna columna nostra (crec la de Ascaso), està bombardeixan Osca amb 
eficàcia, en conjunt molt emocionant els moments que vivim, entre els milicians ja [hi ha] 
valentia i entusiame. En aquest moment les bombas pasan a poca distància i amb distre-
uen algo, ja [hi ha] en aquest poble uns tres cents abitants i és molt antic, com la majoria 
de pobles d’Aragó, ja [hi ha] moltes cases sense sostre o sigui sense teulada, potser que 
baixi tot a terra, però i sortiran guanyan perquè en acabat el tindran nou.

Les últimes notícies que tenim de Constantí, són del dia 26. Vós escric en aquest 
paper d’acort amb les circumstàncies i posant amb dubte si al rebreu, puig ací ahon 
estem, és només una avanzadilla.

Feu saber a les famílies que tots seguim sens novetat, suposo cuideu el cas de 
Josep Pinyol, nosaltres des del que ba marxar a Lleida, no n’em sapigut res més.

Vàrem rebre la carta vostra que’ns envia l’Espanyol, també vaig rebre la de Pau Gil. 
Aquestas lletras eran del 22 o 23 del pasat, des de aleshores, no amb sapigut res més.

Rebeu una forta abraçada dels vostres companys, que’l mateix de vosaltres, 
lluiten per la llibertat, i en particular del vostre amic.

Joan Fortuny.
Ja [hi ha] en aquí milicians de Valls, Canonja, Catllar, Tarragona, Reus (entre ells 

Nebot) amic del barco Torredembarra, en fi aquí ens anem retroban,
A reveure

[Observació: El paper de carta és un imprés reutilitzat del llistat d’assistència de 
l’escola primària].

a.4. Tierz 8 de setembre de [19]36

Volguts companys:
Seguim sens novetat, aquí estem Ramon Salvadó i jo, els demés, avui fa sis dies 

que són a la muntanya.Tots estan bé i crec que avui seran rellevats i per tant vindran 
al poble. La lluita, per cert bastant dura, segueix molt bé per nosaltres, abans d’ahir a 
la nit es pasaran uns 20 soldats de Monte Aragó, aquesta nit passada s’em passat 20 
[soldats] que estavan en una casa de camp, bingueren afamats, puig feia molts dies 
que pasaban amb un rosegó de pa i sardina, cal tindrer en compte que’ls rodejem i 
per tan estan incomunicats.

Els companys a la muntanya vàren rebre carta de Josep Pinyol, les notícies 
són satisfactòries ja que’ns diu que gairabé estan estables. També em diu que’l vàreu 
visitar a Barcelona, cosa que no dubtaba sempre i quan aguéssiu rebut la meva lletra, 
encara que nosaltres ignorabam que fos a Barcelona.

Dec assabentar-vos que’l dia primer del corrent después d’arrastrar-nos mitx 
quilòmetre cos a terra, vais perdre la pistola, per tan, cas que no amb pugui fer amb 
altre, guardeu-me’n una, no cal dir que’m dolgué molt.

(Recorts a Lluís Ferré i a Gil quan tingui ocasió ja escriuré els amics). No sé si els 
companys hauran escrit, per si no o aguessin fet, comuniqueu a les famílies que estem bé.

Segueixo sense rebrer notícies bostres, puig les últimes rebudes són del 23 del 
passat mes, encara que serà per dificultats del cas.
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Rebeu una estreta encaixada dels vostres companys i en particular d’aquest 
amic vostre.

Joan Fortuny

a.5. Tiers, 18 setembre [19]36

Comitè antifeixista
Constantí

Camarades:

Una altra lletra, no us alarmeu. La que us vaig enviar ahir, deia que no penséssiu 
en fer un camió de proveïments, però avui plou. Estem ben equipats per a resistir la 
pluja, però nosaltres que a pesar de ésser homes d’avançada tenim la nostra dosis 
de previsió, suposem que darrera les plujes treuran el nas els frets que cap a finals de 
setembre comencen a fuetejar les terres d’Aragó. Això vol dir que hem de procurar les 
trinxeres particulars per a que els primers frets no ens arribin a la pell.

Desseguida hem rumiat la manera de plantar cara als elements: proveïr-nos de 
roba no és cap disbarat, sobretot samarretes i sueters, si pot ésser sueters d’aquells 
cenyits i amb mànegues, que a més d’abrigar, donen llibertat al cos per a tots els movi-
ments que exigeix la campanya. Ja compendreu que això és una insinuació per a que 
ens procureu allò que sigui del vostre abast. Quan a la manera de portar-ho, nosaltres 
creiem que dirigit per Fortuny, si li és possible, com a coneixedor del terreny, hi cap la 
possibilitat de que arribi a les nostres mans.

Estem encara a l’avançada de la carretera. Segons ens diu en Roc, avui o demà 
pasarem de guarnició al Manicomi, aquestes avançades, les proveeixen des de Tierz.

No crec que durant uns dies sofrim canvis considerables de posició, de manera 
que si l’expedició fos ràpida, tindria les màximes garanties d’èxit. Lluiteu per la causa, 
rebeu una salutació revolucionària de tots els camarades.

Josep Gil Coll.

a.6. Tiers, 21 setembre [19]36

Comitè antifeixista
Constantí

Camarades: Segurament que haureu rebut nova de la mort d’En Joan Sans 
[Solé], el dia 19 a les 10 del matí, una canonada feu explosió prop d’ell, i la metralla el 
matà a l’acte.

No cal dir el trastorn que ens ha causat.Malgrat el perill, els demés companys 
seguim ilesos, la nostra posició a la carretera tallada entre Osca i Monte Aragón, fa 
que sempre hagem d’estar a l’aguait perquè els feixistes sitiats per la fam es llencen 
a ofensives desesperades, el bombardeig nodrit fou el que costà la vida al nostre 
estimat “Juanito”[Joan Sans Solé], la seva actuació al front, ha estat digna de lloar, 
s’havia captat les simpaties del cap i l’oficialitat de la nostra bandera i contribuí amb el 
seu temperament amb l’alegria de tots, en Roc, el nostre cap, plorà quan rebé la nova 
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Carta de Josep Gil Coll al Comitè Antifeixista de Constantí, 18 de setembre de 1936. AMCO, fons 
Ajuntament de Constantí, sig. 3244.
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de la seva mort. Aquesta dissort, en lloc de desànimar-nos, ha arrivat més als nostres 
esperits. Aguantem ferms tots plegats.

(…) . Camarades de lluita:
Escric com puc, digueu a casa que vagin escrivint, que rebo gairebé totes les 

cartes (avui la del Lluís [Golorons] i la d’En [Joan] Fortuny), però que no tinc temps per 
a escriure més.

Salut camarades i Visca la Revolució!
Josep Gil Coll

a.7. Tiers, 23 setembre [19]36

Camarada Salvador Sans
Constantí

Salvador Sans i família: En aquestes hores d’angoixa, en les que la nova de 
la mort del vostre fill i germà, haurà plenat de dol a tots vosaltres i als postres col-
legionaris, nosaltres que vegèrem caure a l’estimat “Juanito” [Joan Sans Solé], no po-
dem menys que enviar-vos el més sincer condol amb la promesa ferma que la sang del 
camarada serà venjada amb escreix. És a dir, en part ja ha estat venjada perquè durant 
els dies successius al seu traspàs, hem fet una desfeta enorme a les files dels feixistes. 
La cobardia d’aquestes feres que s’han alçat contra la llibertat, fa que gairebé mai 
donan a cara, no s’atreveixen a atacar directament i es dediquen a bombardejar les 
nostres posicions. L’esclat d’un projectil produí la mort instàntània del vostre familiar y 
els damés estàvem al seu costat, a 2 i 3 metres d’ell i per una casualitat inexplicable 
ningú dels nostres companys rebé la més petita ferida. Malgrat l’esclat de les bombes 
tothom aguanta ferm als seus llocs, i quan ells suposen que estem desmoralitzats per 
la metralla i es disposen a atacar, ens troben ferms i a punt de fer-los-hi pagar cara la 
seva traició, provocant-los-hi unes retirades desastroses que els hi fan deixar moltes 
baixes en el camp de batalla.

Els atzars de la guerra són funestes, puix que els elements destructius seguen la 
flor de la joventut.Sols un ideal que està per damunt de totes les conveniències, arriba 
llençat a la lluita contra els llops del poble. Els mots de “abans morir que ésser esclaus” 
són el nostre lema i per això donem generosament la nostra sang. El vostre ésser més 
estimat ha estat el primer de donar el tribut de la vida per la causa que defensem. Quan 
la pungida del dolor sigui minvada per la serenitat que imposa els moments que vivim, 
elevarem un homenatge als màrtirs de la revolució, nosaltres en el nostre cor ja hi tenim 
encesa la flama que acompanya el seguici de glòria conquerit pel camarada caigut.

Per això, tots, amb el puny enlaire saludem el traspàs de l’amic… us trametem 
la mateixa salutació a vosaltres, els que pels lligams familiars sentireu ferit el vostre 
esperit, el més gran dels dolors. Rebeu doncs el més sentit condol dels camarades 
que en el front lluiten per a destroçar a l’enemic que treballa.

Visca la Revolució!
Vostres en la causa,
Joan Sendra
Josep Gil
Simó Gil
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Alesandre Bofarull
Antonio Magriñà
Josep Grau
Josep Jové
Tomàs Sabaté.

Nota adjunta a la carta anterior.

a.8. Tiers, 23 setembre [19]36

Comité Antifeixista
Constantí
Camarades:
Hem redactat aquesta carta dirigida a la família Sans.Lleguiu-la i si creieu pru-

dent entregar-los-hi, feu-ho.
No hem cregut que sigui convenient dirigir-la directament, perquè des d’ací, no 

podem pulsar l’estat d’ànim dels familiars del company traspassat. Digueu a casa, que 
rebo totes les cartes i no sé si tindré temps de redactar-ne una, que vagin escrivint 
mentrestant, que les noves que rebem del poble, són satisfacció per a tots.

Aquesta observació feu-la extensiva als familiars dels demés camarades.
Disposem en aquest moment d’un llapíç solament, poc paper i pocs sobres; feu 

un paquet amb llapiços i demés elements d’escriptori i dirigiu-me’l, jo crec que farà 
cap a les meves mans.

Les teves lletres [Joan] Fortuny, també han fet cap.
Camarades, Visca la Revolució!
Josep Gil Coll.

a.9. Barcelona, 27 de setembre [19]36.

Volguts companys de Comité [Antifeixista] de Constantí:
En nom de tots els meus companys de Constantí que pertenyeixem a la columna 

Joaquim Maurin, vós assabento la nostra marxa cap al front i suposem que anem cap 
a Osca a combatre el feixisme.

S’ha despedeixen els vostres companys, que abans d’ésser esclaus prefereixen 
morir

Lluís Torrents
Josep Ràfols
Pere Peris
Francesc Valls
Joan Escarré
José Perera Aulés
Lluís Alegret
Jaume Sala
Jaime Molné
Juan Andreu
Agustí Grau
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Carta col·lectiva dels milicians de Constantí enquadrats a la Columna Joaquim Maurín als seus com-
panys del Comitè de Milícies Antifeixistes de Constantí, 27 de setembre de 1936. AMCO, fons Ajunta-

ment de Constantí, sig. 3244.
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Carta de l’alcalde de Constantí als milicians fills del poble que lluiten en el front 
d’Aragó en resposta a les que aquests li han enviat.

a10. Constantí, 28 de setembre de 1936.

Josep Gil Coll i demés camaradas, salut:
Hem rebut la vostra lletra colectiva de la que hem donat trasllat a la família del 

malhaurat “Juanito” (que reposi en pau). Tots, no cal dir-ho, hem sentit com a pròpia la 
dissort que afligeix als familiars del company traspassat.També hem visitat al company 
ferit Lluís Golorons, el qual es troba ben atès a l’Hospital General de Catalunya (Sant 
Pau).Barcelona.

Per aquí es va fent la revolució, organitzant la vida econòmica i social d’acort 
amb les idees que conformen el gran moment que vivim. S’asseguren els passos i la 
cosa va rutllant al ritme accel·lerat que imponen les circumstàncies que estem traves-
sant. I tant el Comité [Antifeixista], com la massa general de la població, es preocupen 
de la vostra sort i a l’efecte s’han confeccionat uns jerseis de llana i s’han adquirit unes 
granotes de color caqui que us serà portat tot a mà el propvinent dissapte a Bellestar, 
on confiem de que hi haurà algú de vosaltres, ja que avui mateix hem telegrafiat al 
comandant Piqué per tal de que ens faci la mercè de deixar-vos venir a dit poble el 
dia esmentat.Vindrem alguns companys, encara que no us puc precisar quins serán.

Referent a la incautació del local Cassino i la qüestió dels subsidis, ja us en par-
laran els companys que han de visitar-vos, ja que de fer-ho amb la present, li donaríem 
una llargada i amplitud innecessàries.

Totes les vostres famílies segueixen bé, sense novetat i ben coratjoses, sens 
defalliments.No els hi manca res, ja podeu compendre de que tots estem al seu servei.

Deixem per a die-vos moltes coses que us seran notificades pels companys, si 
com creiem tenim la sort de veure’ns a Bellestar, donant la present per acabada, amb 
el crit de ¡Visca la Revolució Social!

[Observació: El paper du imprès l’escut de la vila amb el nom Alcaldía de Cons-
tantí i el text és mecanografiat].

Cartes que l’any 1938 envien soldats constantinecs des del front de guerra a 
l’alcalde de Constantí, Joan Fortuny

a.11.En Campanya, en el Front de Llevant, a 3 març [19]38.

En Joan Fortuny.

Volgut amic:
Desitjaria que al rebra la present, et trobesis tio i família, en el millor estat de 

salud, com la meva és bona.
La present és per a dir-ta, que estranyo molt el no tenir contesta, a la meva que 

vaig escriura’t des de Caspe, en novembra de l’any passat [1937], moltes voltes he 
pensat en ella. Com també en la posibilitat que se agi perdut, doncs soposo de aber-la 
rebut, me haurias contestat.
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Carta de l’alcalde de Constantí als milicians fills del poble que lluiten al front d’Aragó, 28 de setembre 
de 1936. AMCO, fons Ajuntament de Constantí, sig. 3244.
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Recordo que abans de incorporar-me, un dia em digueras, que si alguna cosa 
em fos nesessari te escribís, que farias tot lo posible per a complaure’m, doncs a arri-
bat el moment de demanar-te un favor, i espero faràs lo que estigui en el teu alcans. Lo 
que volia demanar-te és lo següent, soposo estaràs enterat que vaig fer el servei militar 
en el arma de artilleria, i en aquesta arma vaig ingresar, el ser demanada la lleva a la 
que jo pertenaxia, però no sé si fou una jugada, ho lo que fou, el cas és que’ns trague-
ran de Barcelona, dient-nos que anàvem a artilleria, i cuant a Caspe ens posaren en 
una brigada de xoc de [Enrique] Líster [Forjan], que no és lo mateix, ara enterats tots 
els artillers que’l govern a fet un decret, ordenan que tots els que aviam fet el servei de 
artilleria, devian ser posats a dita arma, vem solisitar la baixa del cos en el cual perte-
naxem per incorporar-nos a artilleria, però dita demanda no ha sigut escoltada ni atesa 
fins a l’estat present, per lo tant desitjaria de tu, que si em poguesis fer algo en aquest 
cas, t’o agariria molt, doncs no fora igual el asaltar trinxeras que estar bastant endarre-
ra de la primera línea de foc, ab una pesa de artilleria i anar disparant. Esperant faràs 
els posibles per a complaure’m, es despedeix el teu amic en una forta estreta de mà,

Melchor Grau Sans
Direcció: 11 División, 9ª Brigada, 2º Batallón, Sección Especial. Equipo móvil 

número 5.

a.12. [En Campaña, 5 de junio de 1938]

Queridos señores, Manuel, Fermín y Ortolà.

Solo unas lineas para decirles que aunque tengo mucho trabajo, pues cada día 
tengo que inspeccionar los alimentos de toda la brigada, (Hoy me he cansado toda 
la mañana inspeccionando botes de leche y carne) y después la visita al ganado y 
correspondencia oficial, sin embargo no me puedo quejar, pues estoy cojonudamente.
La familia según me dice mi mujer se deciden a volver a Constantí que es lo que yo 
queria, pues por lo menos tienen buenos refugios cerca de casa.

No tengo apenas papel.
Sr. Manuel, como vamos del canofeles o del meliteusis? Supongo que escribiran,
Mis señas són: Arturo Punyed-Teniente veterinario de la 144 Brigada-mixta-44 

División base 8ª C.C. 12.
Un abrazo a todos bien fuerte de su paisano y amigo,
Arturo
Recuerdos a los amigos.

[Observacions: Es conseva el sobre escrit a màquina amb l’adreça: “Al camara-
da Juan Fortuny, presidente del consejo municipal de Constantí (Provincia Tarragona)” 
i el remet, “El jefe de los servicios veterinarios de la 144 Brigada-mixta 44 División Base 
8ª C.C. 12 “.Hi ha un segell esmentant “Censura Militar”].

a.13. En campaña, 5 junio [19]38

Juan Fortuny, Pablo Gil y Señor Falcó.
Constantí-Tarragona-
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Queridos amigos:
Sin duda que no la esperavan, pero todo lo bueno cuenta. Dejándolo de un 

día para otro debido al trabajo que he tenido, hoy me decido a escribir a los que tan 
agradecidos les estoy.

Ante todo, mi agradecimiento por las atenciones que ustedes guardan a mi espo-
sa y pequeños, pues aunque me gano muy bien la vida, en estos tiempos, lo difícil es 
encontrar comida, y ese asunto por suerte aún lo tengo resuelto gracias a todos. Segura-
mente volverán a vivir la familia en ésa [Constantí] y el alquiler del piso ella se les abonará. 

Por la brigada hay bastantes muchachos de Constantí, así es que si alguna 
familia no tiene noticias de ellos, que lo puede usted decir y yo iría a verlos, desde 
luego se están todos bien, a algunos los he visto, el chico de Secundino [Bofarull], el 
de Minguet Figuerola [Lluís Gavaldà], el de la Genoveva [Ortiga], el de Escarré, los 
otros están en el tercer batallón, y mañana precisamente (podré ver a algunos) pues 
tengo que ir a pasar revista al ganado, sé que están entre otros el chico de Florencio 
[Bofarull], el de casa Massó ya los había visto a todos la otra vez que fui, pero lo jodido 
es que no los conozco por los apellidos, y eso me lo dificulta bastante. En una palabra, 
si les hago falta me escriben.

Ahora va la segunda parte: desearía le hicieran a mi esposa un salvo-conducto, 
justificante es la compañera del jefe de la sección de veterinaria de la 144 brigada mix-
ta, ese salvo-conducto lo pueden hacer para Sarroca que en ese pueblo la recogería 
yo, el permiso se lo pueden hacer por diez días, y después ya lo visarán en la coman-
dancia militar, si es que hace falta, que me figuro que sí. Si recibieran ustedes algún 
oficio o documento del jefe de los servicios veterinarios del XII C[uerpo]. E[special], 
les ruego se lo den a mi mujer para completar su documentación. Ya me he enterado 
que los maricones ayer bombardearon otra vez Tarragona. Por aquí hasta ahora aún 
estamos de suerte, no se acuerdan de nosotros, mejor.

Sin más recuerdos al señor Manuel Ortolá, al Agustín Manós y ustedes tres reci-
ban un fuerte abrazo de este buen amigo. Si les sobra tabaco aquí fumo Fabera.

a.14. Manresa, 22 de julio 1938

Camarada presidente de el Consejo Municipal de Constantí.
Salud.

El remitente de estas letras, Antonio Pérez Gonzalo, soldado del 22 batallón de 
retaguardia en Manresa, rogándole me perdone la molestia, le suplico lo siguiente:

Que por motivo de que hace aproximadamente un mes y medio que no recibo 
noticias de mi familia que reside actualmente en ese pueblo [Constantí], le ruego me 
mande informes de ella si le es posible, con la mayor brevedad, pues imajínese mi es-
tado de ánimo.

Dicha familia está compuesta por dos mujeres hermanas entre si, una de ellas 
se llama Emérita Manzano (mi esposa) y la otra Juliana Manzano (hermana política), 
cuyas dos mujeres trabajan en un grupo internacional, destacado en este pueblo, 
hace poco tiempo.

También le agredeceré que se informe si es que no reciben mi correspondencia, 
o soy yo el que no recibo la suya y la dirección exacta de dicho campo.
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Gracias anticipadas por el favor no dudo me hará y disponga como guste de 
este soldado y de la Republica.

Antonio Pérez.
Mis señas: Cuartel de la Republica, 22 batallón de retaguardia 2ª compañía, 

Antonio Pérez Gonzalo.Manresa (Barcelona).
Salud.

Resposta de l’alcalde a l’esmentada carta.

a.15. Constantí, 27 de julio de 1938.

Antonio Pérez
Manresa
Muy señor mío:
He recibido su atenta carta de fecha 22 de los corrientes, en contestación de la 

cual cúmpleme manifestarle que su esposa y cuñada se hallan en perfecto estado de 
salud y continuan trabajando en grupo de sanidad destacado en esta villa.

Con seguridad de que no reciben sus cartas por la dirección defectuosa.
Le saluda atentamente, el alcalde.
[Joan Fortuny]
Dirección: Emérita Manzano
La Clossa
Constantí (Tarragona).

Cartes particulars rebudes a l’ajuntament de Constantí acabada la guerra civil 
en relació a soldats AMCO, fons Ajuntament de Constantí, sign. 2721.

Carta que adreça Maria Rofes, de Riudecols, a l’alcalde de Constantí demanant-
li que pregunti a excombatents d’aquesta darrera vila notícies sobre el soldat Salvador 
Tarragó Argilaga, natural de Vinebre (1939).

a.16. Riudecols, 5 julio 1939.

Año de la Victoria
Señor Alcalde de Constantí
Distinguido señor:
Perdone la molestia que le ocasionarán estas lineas, pues reconozco que son 

múltiples sus ocupaciones, pero estoy cierta se hará cargo de mi gran intranquilidad, y 
siendo imposible venir, me veo obligada a dirigirle estas lineas para alivio de mi pena, 
pues se trata de no saber el paradero del soldado Salvador Tarragó Argilaga, natural 
de Vinebre (provincia de Tarragona) del reemplazo 1929 que perteneció de enlace de 
transmisiones en ( Pirineos) 137 Brigada-mixta, 32 división, 545 batallón transmisiones, 
base 8ª C.C. 11-C1

Pues señor, ahora me han enterado que junto con él también habian jóvenes de 
aquí Constantí. Pues como yo no conozco persona alguna, por esto me dirijo a usted 
señor alcalde, porque creo que es el único que me puedo dirijir, pensando que puede 
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dar el caso que usted lo sepa o tendrá la amabilidad de mirarlo para saber cuales son 
estos individuos: pues señor si encuentra alguno que haya pertenecido a esta misma 
dirección, y sabe darme sus nombres, le será agradecido. Porque así ya sabré donde 
atenderme para hacer todas las digestiones o sea que los trabajos necesarios para ver 
si puedo encontrar su paradero.

Pues señor espero de su bondad que hará todo cuanto pueda y contestarme lo 
más pronto posible, que le será agradecido.

Dándole las más expresivas gracias anticipadas.
Le saluda atentamente, María Rofes.
Mi dirección es: Calle corredó, número 18
Riudecols (Tarragona).

María Rofes

[Observacions: En la cantonada de la carta hi ha escrit els lemes: Saludo a 
Franco! i Arriba España!].

annex 2

B. Cartes de soldats de la Selva del Camp (1938)

B.1. En Campanya, a 23 de octubre 1938

Senyor Don Juan Porcar

Distinguido amigo:
Es casi indispensable completar el grato recuerdo de mis amigos con notificaci-

ón adecuada, cuando se mantiene vivo el interés de saber de ellos y de sus familiares.
Una vez incorporado y desde que salí del parque de Samà [Cambrils], hace ya 

unos meses, fuí trasladado a Vich y desde allí, encuadrado ya como médico en un ba-
tallón, pasé a los Pirineos, de donde salimos para el frente del Ebro y donde llevamos 
un mes justo.

Entretanto pocas cosas he sabido de ése inolbidable pueblo [la Selva del 
Camp], únicamente escribí una tarjeta a [Francisco] Cabré y de ella no he recibido 
todavía contestación. El otro día me escribió Angeles comunicándome que así que 
estabamos incorporados Sugrañes y yo, estalló una epidemia de difteria, que ha cos-
tado la vida a varios hijos de la Selva, entre ellos a dos hijos de Gatell y uno de Jaez-
land.Reciban de mi parte el más sentido pésame. Me entero también de la muerte 
de[Josep] Vallverdú[Masdéu] y de la noticia que el cuñado del Pau, que creian muerto, 
se encuentra prisionero.

Y ustedes cómo siguen? Su esposa se mantiene estacionada en su dolencia 
¿Supongo que su hijo Alfredo seguirá bien por Valencia, disfrutando del mismo destino. 
Le agradecere me conteste estos puntos que muchas veces me he acordado de ellos.

Actualmente estoy esperando el resultado de unas gestiones, que me consta 
realiza la Cruz Roja de Reus, para rellevarme para ver si yo podria conseguir pasar a 
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prestar mis servicios en el hospital instalado en el Instituto Pedro Mata. Seguramente 
que allí sería más eficaz mi labor, a ver si tengo tanta suerte!

Salude de mi parte a [Francisco]Cabré [Cogul], a la Antonia [Masdéu] Marros, a 
Bové, a los muchísimos amigos que por ahí estan.

Y usted y su familia, reciban la expresión amical y afectuosa de su seguro servidor,
Ramon [Montagut] 703 Batallón 3 Brigada 4ta. Base Túria número 3 C.C.  

número 15.

[Observació: A sota hi llegim: “Contestada 9 novembre 1938”].

B.2. En Campanya, 22 octubre [19]38

Senyor Joan Porcar.
[La] Selva del Camp
Molt estimat senyor i amic:
Desitjo que al rebre aquestes poques lletres meves, es trobi tant vostè com la 

seva família, amb bon estat de salut tal com és el meu fins l’hora present.
Potser vostè ha trobat estrany que no li hagi escrit més sovint, però jo pel que 

sigui, ho he cregut convenient així, per tant perdonarà el meu retart.
Tinc de dir-li, doncs, que al mateix dia que vaig marxar en direcció a la briga-

da, o sigui, avui fa tres setmanes,vaig arribar-hi, i vaig ésser molt ben rebut, poguent 
reincorporar-me al meu batalló, i com que allí varen recordar els serveis que jo havia 
efectuat abans, desseguit varen destinar-me al puesto de socorro del batalló, al cos-
tat del metge.Per tant estic molt bé i em penso que podré continuar de la mateixa 
manera, ja que tinc la seguretat que tots estant contents de mi.Això ho he pogut 
comporovar fa pocs dies, quant el propi comandant del batalló va cridar-me a les 
seves oficines i va encarregar-me, que durant l’ofensiva que tenien de fer pel sector 
de Balaguer (nosaltres ja l’hem fet i hem estat rellevats) es tenia d’instalar un puesto 
de socorro avançat, per si durant el combat calia fer una cura d’urgència una mica 
delicada, i jo tenia d’ésser l’encarregat d’aquest lloc, i així mateix ha estat,havent 
rebut la seva felicitació després del combat. Per tant, amb tota la franquesa, li dic 
que estic bé.

Ara estem en trinxera, prop de Torres de Segre i tocant al riu, cosa que equival 
a dir que no ens falta aigua, que en aquest temps és el principal, també hi ha molta 
fruita en el que es refereix a pressècs, ametlles, figues i molts raïms. Ens creiem que 
molt aviat ens rellevaran de la trinxera.

Fa pocs dies que vaig enterar-me de la mort del fill gran de l’alcalde,company [An-
toni] Gatell [Llaveria], vaig fer-li una carta de condol, que suposo la deu haver rebut ja.

I per aquí que fant? Igual com sempre, veritat?
Ja suposo que en lo que es refereix al menjar, cada dia es deu posar més ma-

lament, però res, prenem paciència i a veure si acabem aviat la guerra, que després 
tot s’arreglarà.

Donarà molts recors al senyor Felicià [Cogul] i vosté rebi els efectes més sincers 
del seu amic,

Josep Ferré.
44 Divisió, 145 Brigada Mixta, 4rt. Batalló,Puesto Socorro.
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Base Túria, 3 C.C. 12

[Observació: a sota hi llegim: “Contestada el 3 setembre 1938”].

B.3. En Campaña, 28 novembre 1938.

Amic Joan Porcar
Selva del Camp
Molt estimat i volgut senyor i amic:
Espero que al rebre aquesta, tant vosté com la seva família es trobaran tant 

bé de salud com me trobo jo, igual com desitjo per la meva familia.Ja fa moles dies 
que vais rebre la seva volguda carta del dia 2, quant encara estava prop de Torres 
de Segre i (ja em perdonarà per endavant) no he volgut molestar-lo amb una corres-
pondència massa freqüent, encara que jo em crec que a vostè no el molesto, de la 
mateixa manera que a mi m’és molt grata.Per tant, espero que em perdonarà aquesta 
impertinencia meva.

Espero que ja deu estar enterat que fa bastants dies que som més enllà de 
l’Ebre, si bé fins ara, encara no hem entrat en foc, suposo que ens cambiaran dintre 
molt pocs dies ja que aquí on som, és un sector relativament quiet. Ja pot suposar el 
gran disgust que vais tenir a l’enterar-me de la mort del nostre inolvidable amic [Josep] 
Vallverdú [Masdéu], ja que seria per demés explicar-li a vosté el valor físic i moral que 
poseïa el nostre malaguanyat Vallverdú (reposi en pau).

Estic molt content de que els meus pares li fessin un petit present, ja que, no 
tan sols els meus pares, sino tots els que es recorden de vosté, no li faran tot el que es 
mereix, encara que, per disort, vosté ja sap que no tots els de la Selva [del Camp] són 
així…que hi farem senyor [Joan] Porcar.

No sé si l’amic [Antoni] Gatell [Llaberia] haurà rebut totes dues lletres que vais 
fer-li en ocasió de la mort dels seus dos fills.

Per aquí tot va ple de rumors que la guerra se d’acabar dintre de molt pocs dies, 
així com ho diuen els que venen convalescents de la reraguarda, jo per ara no ho crec 
això, però millor que fos veritat, perquè ja comencem a estar una mica cansats.

Si té ocasió, doni records als meus pares, i vostè i família, rebin els efectes del 
seu amic de sempre,

Josep Ferré.
Records al senyor Felicià [Cogul].

annex 3

Soldats de Constantí voluntaris al front d’Aragó i Madrid en els primers mesos 
de 1936

-Lluís Alegret Manyé, fill de Vicens (Tierz)
-Joan Andreu Romeu, fill de Jacint (Tierz)
-Alexandre Bofarull Torrents, fill de Joan (Tierz)
-Joan Escarré Rovira, fill de Ricard (Tierz)
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-Josep Ferré Aulés, fill de Joan (Tierz)
-Lluís Gavaldà Vendrell, fill de Domènec (Madrid)
-Josep Gil Coll, fill d’Antònia (Tierz)
-Simó Gil Rivalt, fill de Joaquima (Tierz)
-Agustí Giró Gavaldà, fill de Pere (Madrid)
-Lluís Golorons Martí, fill de Joan (Tierz)
-Agustí Grau Font, fill d’Agustí (Tierz)
-Josep Grau Martorell (Tiers)
-Josep José Nicolau, fill d’Antoni (Tierz)
-Antoni Magrinyà Font (Tierz)
-Jaume Molné Martí, fill de Joan (Tierz)
-Pau Palau Font, fill de Pere (Madrid)
-Joan Plana Bofarull, fill de Maria (Madrid)
-Pere Peris Martí, fill de Martí (Tierz)
-Josep Piñol Magrinà, fill d’Antoni (Tierz)
-Antoni Quilez Balaguer, fill de Vicente (Madrid)
-Josep Ràfols Bofarull, fill de Josep (Tierz)
-Josep M. Roig Espanyol, fill de Carme (Madrid)
-Josep Rivalt Grriga, fill de Josep (Tierz)
-Jaume Sala Ferran, fill de Ramon (Tierz)
-Ramon Salvador Ferré (Tiers)
-Joan Sans Solé, fill de Salvador (Tierz)
-Joan Sendra Moragas, fill de Josep (Tierz)
-Pau Tomàs Feliu, fill de Joan (Tiers)
-Antoni Torrebadell Molné, fill de Josep (Madrid) 
-Agustí Torrell Massó, fill d’Agustí (Tierz)
-Sebastià Torrents Roig, fill de Lluís (Tierz)
-Francesc Valls Golorons, fill de Joan (Tierz)

annex 4

Homes de Constantí declarats inútils per anar al front de guerra per motius de 
salut (1936)

-Àngel Aznar González, s. pagès, 26 a.Era nat a Mata de los Olmos (Terol).Ha-
bitava al Mas dels frares.

-Antoni Bergadà Ravell, s. mestre, 22 a.
-Pere Bergadà Sans, c. 31 a. *
-Feliu Bofarull Torrabadell, c. pagès
-Josep M. Brullas, s. pagès, 31 a.
-Antoni Buyó Gatell, s. fuster, 26 a.
-Joan Cabré Gavaldà, s. 35 a.
-Basili Cendra Moragas, s. sabater
-Avel·lí Cerdà Rivalt, s. pagès, 23 a.
-Joan Cerdà Tomàs, s. pagès, 22 a.
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-Jaume Coll, s. rajoler, 28 a.
-Martí Coll, pagès, 40 a.
-Pau Escarré Font, s. pagès
-Ramon Falcó Cots, c. 36 a. nat a les Borges Blanques (Les Garrigues)
-Joan Fortuny Magrinyà, c. pagès,
-Lluís Franqués Molner, cafeter *
-Tomàs Franqués Roig, s. pagès, 31 a.
-Josep Gavaldà Borrell, s. estudiant, 22 a.
-Josep M. Gavaldà Ferré, s. 20 a.
-Marcel·lí Gavaldà Plana, s. comptable, 19 a.
-Antoni Golorons Nicolau, s. 19 a.
-Josep Grau Brullas, s. pagès, 32 a. *
-Pere Grau Martorell, c. paleta, 29 a.
-Eugeni Llaurador Golorons, s. barber, 26 a. nat a la Canonja. *
-Joan Maduell, s. 24 a.
-Josep Marsal Fortuny, c. pagès, 33 a.
-Bartomeu Martorell, s. pagès, 27 a.
-Francesc Martorell Soler, c. persianer, 40 a.*
-Daniel Masó Manyer, c. pagès, 26 a.
-Josep Nicolau Gual, c. pagès, 23 a.
-Pau Papiol Vidal, c. pagès, 33 a. *
-Ramon Pedret Pascual, pagès, 26 a.*
-Joan Perelló Nicolau, s. pastor, 33 a.
-Lluís Pintaluba, s. pagès, 22 a. 
-Josep Queralt Fortuny, s. 18 a. nat al Morell *
-Manuel Quílez Balaguer, s. 19 a. nat a Andorra (Terol)
-Pau Ribes Bonet, c. pagès, 40 a. 
-Pau Rivalt Cendra, s. fuster, 25 a.
-Joan Roig Güell, c. pagès, 40 a.
-Lluís Rovira Alegret,c. pagès, 34 a.
-Pere Rovira Ràfols, s. pagès, 30 a.
-Josep Salvador Illa, c. cambrer, 30 a. nascut a Barcelona
-Ramon Sans Salas, pagès, 23 a.
-Joan Seguí Ràfols, 40 a.
-Pere Serrahima Conill, pagès, 26 a.

* Les persones amb un asterisc són declarades útils per al servei a la reraguar-
da. El metge que signa les revisions és Màrius Rodríguez.

Font: AMCO, fons municipal Constantí, Reconeixements mèdics, sign. 3578.


