FONTLLONGA
Vint-i-tres de desembre de mil nou-cents trenta vuit
....un cop acabada la batalla de l’Ebre, Franco es va disposar a portar
a terme l’ofensiva final contra Catalunya. Per assolir el seu objectiu
tenia un exèrcit de 300,000 homes, 565 peces d’artilleria i 500 avions.
Al davant seu, l’exèrcit de la República només posseïa 100.000
homes preparats per combatre. La desproporció era, doncs,
aclaparadora quan Franco, el dia 23 de desembre de 1938 – i desoint
la treva nadalenca que havia proposat el Vaticà-, donava l’ordre
perquè s’iniciés l’ofensiva final... (1).

El meu avi matern, Francesc Maymí Castellà va morir aquell dia a Fontllonga
(actualment forma part del municipi de Camarasa a la comarca de La Noguera) . Formava
part de la 26 Divisió de l’exèrcit republica, més en concret de la 119 Brigada, 475 Batalló,
2ª Companyia (2). L’origen d’aquesta Divisió fou la Columna Durruti, integrada
inicialment per militants del sindicat CNT, que es van presentar voluntaris al
començament de la Guerra Civil (1936-1939) per defensar la República contra l’alçament
militar del general Franco.
Aquesta és la descripció dels fets que fa un supervivent de la 26 Divisió: en Joan Sans
Sicart (3):

“El dia 23 de desembre, els feixistes varen trencar el front per
Fontllonga a les 8h. Del matí. Varen tardar una hora per trencar
les línies que van ésser defensades ferrissadament i amb
heroïcitat, fins l’extrem que quan els feixistes varen ocupar el
poble, varen rendre els honors als que havien sobreviscut a la
defensa heroica.....
.....Si hagués caigut mort, podrien vostès buscar al mateix
cementiri de Fontllonga, el de Vilanova de Meià, el de Santa
Maria de Meià o al d’Alentorn, cementiris que es troben dins de
la línia Fontllonga- Alentorn. Crec que es va fer també una
fossa comuna al cementiri d’Artesa de Segre.....”

Les fonts del bàndol nacional (4) descriuen així la jornada del 23 de desembre de 1938:
....”El diario de la 1ª Divisición dice aquí: Se ha roto fácilmente como esperábamos (1ª
Agrupación). Había mucha niebla y a cubierto de ella se inició la subida a Fontllonga, y
desde allí nos extendimos a la izquierda (2ª Agrupación). Se ha logrado la sorpresa
cogiendo a los rojos haciendo el café para el desayuno....mal tiempo, agua y nieve....

Notes:
(1) PAGÈS, Pelai La Guerra Civil (1936-1939). Barcanova. Barcelona. 1993. Pàg. 81.
(2) Aquesta informació la vaig aconseguir d’un document xifrat el 1940 (facilitat pel Ministeri d’Hisenda de Madrid), on
es donaven instruccions per inscriure la defunció del meu avi al Registre Civil de Mataró. L’escrit el va sol.licitar la meva
iaia Ramona per sol.licitar una pensió de viudetat. En ell d’indica el lloc, la data de la seva mort i a quina Divisió va
lluitar. Tres testimonis certificaven aquesta informació: Luis Pla Sensat, Antonio Graupera Trias i Pedro Pagés Ribas.
(3) Joan Sans Sicart és autor del llibre Comissari de xoc. Crònica íntima d’una guerra que mai no em vaig
imaginar. Pagès editors. Lleida. 2001. En aquest llibre narra la seva experiència com a comissari, entre d’altres a la
famosa Columna Durruti (posterior 26 Divisió) de l’exèrcit de la República.
(4) Servicio Histórico Militar La Campaña de Cataluña. Monografias de la guerra de España. Nº 14. Editorial San
Martín. Madrid. 1979. En aquest llibre s’explica la composició del nuevo Ejército del Norte. Personatges com el general
Muñoz Grandes (posteriorment cap de la Divisió Azul) el general Moscardó (el famós de l’Alcázar de Toledo) o el
general Yagüe al front de les tropes marroquines van comandar l’inici de la campanya que va portar a la caiguda de
Catalunya.
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