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Quan tots érem 
falangistes



Fins  l’últim  mes  del  1939,  la  situació  dels  col·legis  a 
Catalunya  no  va  sortir  de  l’atzucac  en  què  l’abocà  la 
guerra civil. La majoria dels docents es trobaven a l’exili, 
empresonats o fent  un servei  militar  obligatori  que,  en 
alguns casos, es perllongarien anys i panys.

En no trobar obert cap col·legi públic,  el  pares em van 
inscriure  en  un  de  privat.  Carregats  amb  el  llast  d’un 
retard educatiu dels tres anys que durà el conflicte, els 
mestres devien fer mans i mànegues per compaginar el 
sistema anterior amb les noves demandes docents.

Al principi tot semblava predir que no podríem sortir-ne. 
Mal  que bé  sí  que va ser  possible.  Cal  dir  que els  que 
omplíem aquelles sales fredes i amb un mobiliari rònec, 
trobàvem a faltar l’esmorzar que cada matí teníem no feia 
un  any,  malgrat  que  acompanyats  de  bombardejos 
quotidians. 

La sorpresa en arribar per primera vegada al  col·le  fou 
que darrere de la tarima del professor hi havia penjat el 
retrat d’un personatge en mànigues curtes i camisa blava; 
un altre, militar, vestit amb un abric de pells, i al centre, 
gairebé despullat, la imatge d’un crucificat.

Tot això era novíssim per a mi, com la bata a ratlles que 
havíem  de  portar.  Només  començar,  havíem  d’anar  al 
pati i, més o menys arrenglerats, practicar una mena de 
gimnàstica no gaire ortodoxa.  Acabada aquesta,  amb el 
braç dret enlairat, imitant la salutació feixista italiana, els 
que coneixien la lletra, entonaven com sabien el Cara al 
sol.

Després,  ràpidament,  cadascú  a  buscar  i  trobar  el  seu 
banc.  Sempre  aquesta  ocupació  es  feia  cridant  i  en 
corredisses  tumultuàries.  En  el  moment  exacte  que 
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apareixia el mestre  —figura reencarnada del Quixot— es 
produïa un silenci respectuós. Ens diu que aquell dia ens 
ompliran de tinta els tinters i que haurem d’acostumar-
nos a escriure en ploma. Faríem el que podríem.

Seríem ja les onze del migdia quan sentim que pugen per 
l’escala  quatre  uniformats  corrents  i  cridant  consignes 
que  no  entenc.  (Eren  quatre  falangistes  que  foren  una 
mica  menys  salvatges  que  els  que  l’11  de  setembre  de 
2013 assaltaren la llibreria Blanquerna,  a Madrid,  però 
igualment de perillosos.) Se situen al bell mig de l’aula. 
Van  vestits  amb  camisa  blava,  pantalons  foscos,  boina 
vermella i  botes altes.  Cadascun porta a la cintura una 
arma.

El mestre, més espantat que nosaltres, va cap a ells i els 
pregunta que què volen. Els paramilitars blaus li  diuen 
que  ordeni  els  alumnes  que  abandonin  els  bancs  i  es 
col·loquin al passadís lateral. El que mana continua:

—¡Va:  forme  a  sus  alumnos!  Los  pelayos,  aquí;  los  
flechas, allí, y los cadetes, más allá.

Tothom va formar com va saber i entendre. El silenci era 
absolut.  A les tres files de soldadets, el que manava els 
digué que aprenien los «ejercicios militares o lo pasarían  
mal».

Acabades les pràctiques castrenses, les files estaven ben 
arrenglerades.  Llavors  vingué  un  «¡Firmes,  todos!  Y  
ahora a cantar nuestro himno sagrado, el Cara al sol.» I, 
en efecte, més de cinquanta veus començaren a entonar 
les següents paraules:
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Cara al sol con la camisa nueva
que tú bordaste en rojo ayer;
me hallará la muerte si me lleva...

Es  veu  que  no  vam  entonar  prou  bé,  perquè  el  que 
manava encara ens va amenaçar: 

—Si  mañana  no  os  aprendéis  mejor  el Cara  al  sol, 
tendréis  un  paso  ligero  que  no  os  va  gustar  nada.  
¡Rompan  filas!  —I  ara,  dirigint-se  cap  el  mestre—:  Y 
usted, a sus disciplinas.

Obedient,  com  un  autòmat,  en  menys  de  deu  minuts 
començaven els seus turments didàctics. 

Bé: cantar l’himne sagrat falangista no era l’únic, perquè 
de  vegades  l’havíem d’acompanyar  de  l’Oriamendi  o  el 
nacional.  Sí,  tot  plegat,  una  òpera  wagneriana  d’aquell 
temps.

A la tarda, una hora abans de plegar, ens venien a buscar 
per anar al centre falangista de la vila. Aquí, la instrucció 
era  intensiva.  «Uno,  dos,  tres.  Derecha,  izquierda...  
Variación...»

O sigui, que no ens avorríem. Després venia una teòrica 
que sí avorria. Que si els reis catòlics, que si un muntava 
millor  que  l’altra.  Tampoc  faltava  l’arenga  diària  de  la 
malevolència  dels  rojos  envers  tots  els  espanyols.  Tant 
era així que, un dia, mentre sopàvem, vaig preguntar al 
pare que qui eren els rojos. El pare em mira fixament i 
diu:

—Entre d’altres, el teu pare.
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Paraules  que  em  vam  deixar  com  electrocutat,  sense 
esma.  Ara comprenia per què a  la  llar  i  al  barri  no es 
parlava  dels  esdeveniments  recentment  passats. 
Mentrestant  anava  transcorrent  el  temps  sense  gairebé 
adonar-nos-en.

La Falange local va inaugurar una nova seu: el magatzem 
d’una  antiga  fàbrica  col·lectivitzada,  ara  requisada.  Els 
alumnes de tots els centres educatius de la vila ens hi vam 
arreplegar.  Només  en  entrar,  el  cap  gros  falangista 
exclama:

—¡Cómo hiede a catalanismo este antro! —per continuar 
amb una al·locució vibrant de com havien guanyat no una 
batalla, sinó la guerra, al comunisme internacional. Amb 
el seu discurs barrejava els encontres que havien tingut a 
Brunete, a Terol, a l’Ebre, al Segre, etc. Després va deixar 
anar que no tardaríem a rebre l’uniforme reglamentari: 
boina vermella, camisa blava, pantalonets foscos i botes 
de cuir. La veritat: aquesta mena de regal de reis hagués 
estat  benvinguda,  per  quant  la  totalitat  de  la  mainada 
present era pobra de solemnitat, orfe o passant-les molt 
magres.

En una altra ocasió, van demanar voluntaris  —entre els 
cadetes— que haurien de viatjar a Alacant per començar 
el seguici, a peu, per portar el taüt, amb les despulles del 
fundador de Falange, fins l’Escorial. Aquests voluntaris sí 
tindrien l’uniforme escaient. 

A fi de compaginar fidelitats amb l’exèrcit, un 18 de juliol 
ens  van  concentrar  en  el  quarter  de  la  Remonta,  de 
Cornellà. El comandament falangista volia demostrar al 
dels  militars  com de bé  ens  movíem marxant  a  toc de 
trompetes i timbals. Segurament ho vam fer prou bé quan 
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un  general  i  llurs  inferiors  en  grau  aplaudiren  i  els 
falangistes que ens adoctrinaven també.

El que no agradà al militar superior fou quan preguntà a 
un  flecha què  era  per  a  ell  la  pàtria.  El  pobre  nano 
contestà el que li havien ensenyat: que «la patria es la  
unidad de destinos hacia lo universal». Es veu que per al 
militar la pàtria era una altra cosa molt diferent i posà 
cara  de  pomes  agres:  gest  que  no  passà  inadvertit  als 
falangistes presents.

Amb  un  peremptori  «¡Rompan  filas!», aquell 
aglutinament  humà  es  va  desfer  com  un  glaçó  de  gel 
dintre  el  forn.  Tot  sabíem  que  acte  seguit  s’obrien  les 
portes  del  cinema.  La  meitat  de  la  gent  no  hi  tenia 
cabuda; per tant, s’havia de córrer per ocupar una butaca 
per  asseure’s.  Cada  any  passaven  la  mateixa  pel·lícula: 
Sin  novedad  en  el  alcázar.  Potser  també  algun 
documental alemany de com els anava la situació militar 
al  front de l’est.  Tot s’ha de dir:  l’entrada era gratuïta. 
Què volíem més, no?

Es veu que entre els falangistes hi havia grups que encara 
els tirava més el feixisme hitlerià, per quan, sota el jou i 
les fletxes, lluïen una petita i negra creu gammada.

Potser  perquè  aquesta  vegada  els  falangistes  locals  es 
passaren de ratlla, la situació finalment va millorar. Els 
fets  foren  així.  En  plena  classe  de  gramàtica,  els  tres 
falangistes  de  sempre  hi  irromperen  sense  miraments. 
Deien  que  un  escamot  falangista  d’una  vila  propera 
havien  gosat  robar-los  el  banderí.  Que  aquest  atac  era 
intolerable  i  s’havia  de  contestar  amb  contundència  i 
ràpidament. Demanen de nou voluntaris, aquesta vegada 
per  respondre  al  saqueig  i  recuperar  el  que  els  havien 
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pres. Això va fer sobreeixir els límits. Una vegada se’n va 
anar l’escamot, el director del centre es posà en contacte 
amb altres directors y professors i se’n van anar a veure 
l’alcalde. Sense pensar-ho gaire, aquest es reuní amb el 
governador civil i cap gros del Movimiento, que va decidir 
posar topall a les atzagaiades de la Falange local.

Seríem  a  mitjans  de  1941  quan  Falange  va  demanar 
voluntaris, entre el seus més grans, per anar a engrossir 
les files de la Werhmacht que lluitaven al front de l’est. La 
propaganda, sàviament difosa, pintava amb tots els colors 
més harmònics  de  l’arc  de  sant  Martí,  com anaven les 
victòries  alemanyes  per  aquells  indrets  tan  gèlids  i 
inhòspits.  Malgrat  tot,  en  aquella  guerra,  deien,  no 
necessitaven  més  soldats,  però  sí  oficials  i  personal 
especialitzats.

Més de quatre mil divisionaris espanyols hi deixaren la 
pell i l’odi. Amb les derrotes de l’exèrcit alemany en tots 
els  fronts,  sobre  tot  a  Stalingrad,  es  van  desinflar  les 
alegries que van contagiar el terror a les dues divisions 
hispanes que hi lluitaven, compostes majoritàriament per 
falangistes  voluntaris.  Mentre  aquests  estigueren 
incorporats  a  la  Werhmacht,  els  tenien  prohibit  vestir 
altra roba que no fóra l’uniforme adient del simple soldat 
alemany.
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