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Noverint universi... 

EL COMIAT D’UN
CONDEMNAT 
A MORT (1939)

Independentment de quina sigui la nostra 
posició política o ideològica,  segurament 
estarem tots d’acord que la guerra civil de 
1936-1939 constitueix el període més infa-
me i farcit d’iniquitats de la nostra història 
recent. El drama de la guerra ha marcat les 
vides i la mentalitat de diverses generacio-
ns, tant de les que la van viure directament 
com de les que han sorgit posteriorment. 
En totes les cases s’expliquen, encara avui, 
relats sobre aquells temps. De vegades 
són històries èpiques, heroiques; d’altres 
–la majoria– són narracions que parlen de 
misèria, de supervivència, de crims, de por, 
de fam, de mort.

El document que presentem, tot i que té un caràcter 
molt personal i particular, pretén ser una petita mos-
tra del terrible drama humà que milers de persones 
visqueren fa gairebé setanta anys.

Som al maig de 1939. Fa escassament un mes que s’ha 
acabat la guerra. Josep Torrent i Maspoch, de can Cinto 
–per entendre’ns, germà de la Pepa Cinta i oncle d’en 
Quim Varisto– havia estat membre de l’ajuntament 
«roig» i és un de tants vergelitans que es troben empre-
sonats a la Cárcel Provincial núm. 2 de Girona, a Sant 
Domènec. Amb regularitat, un cop per setmana escriu 

a la seva germana. Li envia postals que prèviament han 
passat per la censura militar, com la que reproduïm 
a la fotografia, però també se les empesca per a  fer-li 
arribar cartes ocultes als plecs dels pantalons, dins el 
petate de la roba bruta. A través de la correspondèn-
cia, en Josep està al corrent de com van les coses per 
casa, i al mateix temps la família s’assabenta del que 
passa dins els murs 
de la presó. Coneixen 
així l’existència de la 
«nevera», una cel·la 
de càstig amb ai-
gua fins als genolls, 
i també saben que, 
com a mínim en 
dues ocasions, en 
Josep ha estat víc-
tima de simulacres 
d’afusellament, 
una terrible tor-
tura psicològica. 
De fet, a mesura 
que passa el temps, en Josep és 
cada vegada més conscient que van mal dades, i en 
algunes de les cartes que escriu expressa clarament les 
seves premonicions. Escriu
(en castellà, és clar): «[...] esto se acaba para mí [...]».

El text que reproduïm correspon a la darrera postal 
que va poder trametre. Va ser escrita justament el dia 
abans de ser afusellat. Diu així: 
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P a í s

N o v e r i n t  u n i v e r s i ...

Saludo [a] Franco. Ar[r]iba España.
Tressero año Trumfal.
Gerona, 9 de mayo de 1939.
Ermana, [he] resibido todas dos carta[s] i enterado de ellas, beo 
que estáis bien de salut, como la mia por aora, y de todo lo que 
me as mandado de la ropa e resibido toda y me•straña mucho 
de que no abéis resibido [u]no de los petates que te [he] man-
dado todas las semanas, y que como que la cor[r]espondensia 
ba mui mal no ases caso de nada d•eso, y enterado de que 
me dises que•l biernes estubes en Gerona y que todo ba bien 
por aora, que beo estás enterada de mi situasión y espero la 
[...]alut, [...]as y de lo que me dises,  [...] lo de casa marcha 
bi[en, [...] les conbiene de bender el [...]derlo porque no tengas 
[...]o para vosotros que por [...]o me da.
 Nada más por ahora. Asta la suya si Dios quiere.
Recuerdos a todas las niñas y a todos los que pregunten por 
mi.
Tu ermano.
Torrent.

Podríem comentar moltes coses d’aquest text aparent-
ment trivial i intranscendent. En l’aspecte formal, a 
ningú no li passa per alt l’obligada salutació amb què 
s’inicia la postal (aquesta i totes les altres que va enviar), 
ni tampoc es pot deixar de notar el poc domini de la 
llengua i ortografia castellanes. Però no és això el que 
ara ens interessa; més aviat voldríem cridar l’atenció so-
bre alguns aspectes més subtils. Per exemple, quan diu 
una cosa tan innocent com que «[...] la ropa e resibido 
toda...», de fet està dient a la seva germana que també 
ha rebut el que va ocult als plecs de la roba.  S’esmenta 
així mateix una visita recent de la germana a Girona 
«[...] y que todo ba bien por aora [...]», cosa que ens 
fa pensar en neguitoses i desesperades gestions per a 
intentar alliberar el pres. És interessant d’observar, en-

cara que el text sigui incomplet, com en Josep, malgrat 
la pèssima situació vital en què es troba, es preocupa 
particularment de les coses de casa, aconsella el que 
cal fer, com per exemple vendre no sabem què. Però, 
possiblement el més inquietant ho trobem en les da-
rreres ratlles, quan s’acomiada. La resta de postals que 
s’han conservat d’aquest personatge acaben amb un 
«[...] nada más por ahora, hasta la suya (o hasta la tuya) 
[...]»; en canvi, aquí invoca el nom de Déu i, a més, 
no solament té un record per a les seves nebodes, sinó 
també envers els altres: «[...todos los que pregunten 
por mi [...]». Això és talment un comiat. I un darrer 
detall: el que generalment era un simple traç a tall de 
rúbrica, en aquesta ocasió és una veritable signatura, 
amb el cognom i la rúbrica, qui sap si com donant més 
solemnitat a l’adéu.

El 10 de maig, en què aleshores s’esqueia la diada de 
Sant Ponç, en Josep va ser afusellat; per cert, el ma-
teix dia que una bona colla de vergelitans. Tristament 
aquest va ser un destí compartit per moltes persones al 
nostre país, i no s’insistirà mai prou en l’obligació que 
tenim tots plegats de vetllar perquè no es repeteixin 
semblants aberracions.

SALVADOR VEGA I FERRER

NOTA: Agraeixo sincerament a la família les facilitats que m’ha donat per a 
la elaboració d’aquest article.
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