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“Yo en el caso de volver a nacer, 
volvería a coger el oficio de maestro”

Setmanari “Vinaròs” 
9 de Setembre de 1.995
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AGUSTÍ COMES PABLO,  EL MESTRE (1921-2010)

Els antecedents familiars

Agustí Comes Roda, el iaio del nostre 
protagonista, regentava una taverna al 
carrer de sant Josep, cantonada amb 
el raval de sant Francesc. En realitat 
era la seua dona Josefina Agramunt 
Adell qui atenia la parròquia mentre 
ell combinava el conreu d’una finqueta 
amb la compra selectiva dels diferents 
vins que servien a la taverna. Van 
ser una parella prolífica ja que van 
tenir quatre fills i dues filles. La gran, 
Manuela Comes Agramunt, es va casar 
amb Cristòfol Llatser Miralles, un 
llaurador del mateix carrer; Encarna Rosa també va trobar parella al 
veïnat amb el mariner Vicent Bosch Viciano “lo Roig”. 

En un moment o altre de la seua joventut, tots els fills van 
col·laborar en el negoci familiar, però el qui es va quedar amb els 
pares fou Agustí Comes Agramunt, fins i tot després de casar-se amb 
Concepció Aragó Gombau. El germà, Domingo, va treballar a casa 

... i tota aquella llavor
que va sembrar;
avui, dóna el seu fruit,
gràcies don Agustí.

La mare. Carme Pablo Selma
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fins que s’embarcà de fogoner en un vaixell draga que recuperava el 
calat del port, i quan s’acabà la faena i es traslladà a La Ràpita, s’en 
va anar amb la tripulació i va acabar fixant la residència en aquella 
població. El menut dels germans, Josep Comes Agramunt, va 
començar la vida laboral de xofer i, en casar-se amb Teresa Caballer, 
residí uns anys a Benicarló fins que tornà al poble i es dedicà al 
comerç.

La història del nostre pro-
tagonista també va iniciar-se 
en aquella taverna del carrer de 
sant Josep quan el que havia 
de ser son pare, Batiste Comes 
Agramunt (1886-1937), va 
abandonar el negoci familiar 
per entrar a treballar a l’alcoho-
lera que hi havia a l’altre costat 
del raval de sant Francesc —da-
vant de la casa Ballester— que 
anys després es convertiria en 
una indústria tèxtil coneguda 
com la fàbrica Frexes. En aque-
lla empresa de vins i licors, Ba-

tiste Comes aprofità la seua capacitat per aprendre tots els secrets de 
l’elaboració i combinació de mosts per produir vins amb personalitat 
pròpia. En casar-se amb Carme Pablo Selma, “Rabí” (1888), deci-
diren obrir una taverna al costat de la farmàcia Roca, en el lloc on 
avui hi ha un locutori. Batiste era republicà i anticlerical, Carmeta 
catòlica practicant, tot i que no era de missa diària. Això, però, no 
fou cap inconvenient per a una convivència basada en una total de-
dicació al treball.

Allí van nàixer Carme, Joan, Agustí i Pepita Comes Pablo. Quatre 
criatures, els pares, el matxo i el carro gairebé no deixaven espai per a 
la barra, unes quantes taules, els bocois de vi i les ampolles de licors. 
El mostrador era menut i de fusta descolorida de tant de refregar-
la amb lleixiu. El paviment, de terra impregnada amb les diferents 
olors del vi que es vessava de la mostra. Una vegada l’any, el pare 
d’Agustinet portava un parell de sacs de terra argilosa, l’escampava 

Casa Frexes
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per anivellar els clots que s’havien format i finalment l’aplanava i 
premsava amb una eina feta amb un pal subjectat a un disc de ferro.

El taverner va treure un excel·lent profit a l’experiència de 
l’alcoholera i es convertí en un mestre reconegut en l’ofici de barrejar 
diferents classes de vins per tal d’aconseguir una qualitat que marqués 
diferències amb d’altres taverners. La base del seu laboratori eren 
vins suaus i olorosos del Baix Maestrat que barrejava amb els més 
forts de Gandesa i Batea. No es refiava dels intermediaris i no tenia 
cap inconvenient a fer llargs trajectes per abastir-se de primera mà. 
Els vins de la taverna del “Marinero” eren afamats i a més de vendre 
al detall, es distribuïen a l’engròs per altres tavernes de la localitat i 
pobles del voltant.

Els bocois de fusta de roure o castanyer només els feia servir a la 
taverna ja que el vi el transportava en botes de cuiro, més flexibles 
i maniobrables. Era molt meticulós i mai no va permetre que a 
la taverna hi hagués vins que no foren de la seua elaboració; els 
que destil·laven els germans Rabasa, a la plaça dels Tres Reis, els 
anomenava “vins industrials”. A la seua mort, naturalment, la viuda 
hagué de buscar altres recursos i alternà l’elaboració de vins pel seu 
compte amb la venda d’altres originaris de la Manxa que distribuïa 
el vinater Julio Chillida Saura.

A l’alçada del cotxe hi havia la taverna
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El despatx de vi per a les famílies de la contornada era la base 
principal del negoci. De bon matí se servia aiguardent i “barreges” 
a la gent que anava a treballar, el gotet de vi a l’hora de l’esmorzar i, 
al capvespre, quan s’acabava la jornada laboral. Aleshores el treball 
no estava subjecte a horaris de destall i la vida era molt més relaxada. 
Tanmateix, els dies de més faena eren dissabte i diumenge, en què 
no es donava abast. Pocs homes prenien un gotet i se n’anaven, la 
clientela solia passar hores jugant a cartes, xerrant, d’altres feien 
música i cantaven a cor, i cada taverna tenia la seua parròquia.

Vinaròs al 1921

Agustí Comes Pablo va nàixer quan als pessebres de 1921 encara 
eren presents els jesusets, i la gent amb possibles no havia acabat de 
pair els excessos del primer i segon dia de Nadal. La ciutat tenia 7.520 
habitants i mantenia la importància de cap de comarca amb jutjat de 
primera instància, registre de la propietat, duana de primera classe, 
consolats i viceconsolats, ajudantia de marina, caserna de guàrdia 
civil i un destacament de carrabiners. L’ànima econòmica bategava 
al ritme de la dinàmica portuària per on entraven i sortien matèries 
primeres i productes acabats. Les drassanes eren les més actives i 
reconegudes del litoral catalanoparlant, les farineres i alcoholeres 

A la dreta la bodega dels Rabasa
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també tenien un pes específic, igual que la fabricació de vànoves i 
edredons, però els centres productius més emblemàtics tancaven el 
nord i sud de la ciutat amb el Moli de Carsi i la fàbrica Boccara et 
Fils. La trama que relacionava totes les activitats era el comerç. En 
primer lloc l’exportació vinícola donava vida a indústries colaterals, i 
en segon terme la producció d’oli i garrofes era de les més importants 
de la província.

El poble estava envoltat de tavernes on jornalers, mariners i 
treballadors de qualsevol ram remullaven les penes o aclarien les goles 
irritades per les discussions. El centre històric estava ben assortit de 
moderns cafès que competien per acollir clienteles menys cridaneres 
que les habituals de les tavernes, però no menys controvertides 
ideològicament. Les diferents capes de la burgesia es distribuïen 
pels locals del Colón, el Dorado, Novedades o el café París. Els 
republicans tenien el Centre i la Democràcia, els liberals el cafè 
Universal de Felip Ferrer “Varet” i els conservadors, el Cercle Obrer 
Catòlic, al costat de l’Ateneu Mercantil on es reunien republicans, 
conservadors, i liberals més escorats al centre polític i amb certs aires 
de distinció.  

El primer balcó era del Catòlic, la portalada el Teatre Ateneu, 
i la marquesina de l’Ateneu Mercantil
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Aquell any de 1921 s’inicià amb la ciutat semimilitaritzada a 
causa del conflicte de mariners, i la taverna del “Marinero” fou un 
centre de controvèrsia ja que els mariners eren minoria en la clientela. 
La històrica societat de mariners “El Progreso” s’havia convertit en 
una cooperativa de consum i un grup de radicals constituí una 
nova associació de caràcter reivindicatiu anomenada “La Luz del 
Dia” que fou el desencadenant del conflicte. El que s’inicià com 
un problema laboral fou aprofitat per l’oposició conservadora i les 
autoritats provincials per ordir una operació orientada a forçar la 
dimissió de l’alcalde republicà en funcions, Facundo Fora Ferreres, 
que havia accedit al càrrec amb la dimissió del seu correligionari, 
Agustí Sorolla Salomó a causa de desavinences amb la direcció del 
Centre Repúblicà. Tots dos havien fundat a la plaça de la Mera el 
local “La Democràcia” (actualment “Muebles Milian”), que irradiava 
una concepció més liberal del republicanisme en un ambient molt 
allunyat del pluralisme polític representat pel Centre Republicà.

 
Facundo Fora era propietari del local on “La Democràcia” ocu-

pava la planta baixa; en el primer pis hi tenia seu “La Luz del Dia” 
mentre que en el segon hi residia la família. Aquesta relació de veï-
natge fou més que suficient per justificar la responsabilitat de l’alcal-
de amb el conflicte, i a les primeres de canvi fou detingut el president 
de la societat, Josep Balaguer Pascual “Sarroqui”. La detenció va ra-

dicalitzar el conflicte i es produïren 
manifestacions i aldarulls de què 
l’oposició als republicans féu res-
ponsable Facundo Fora. L’operació 
va concloure amb el cessament de 
l’alcalde i la proclamació, per reial 
ordre, del conservador Severí Gui-
merà Sanchiz.

Aquell estiu es va presentar un 
projecte de remodelació urbanísti-
ca que si s’hagués executat hauria 
canviat el present i futur de la fe-
somia de Vinaròs. El va signar l’ar-
quitecte Josep Querol Biosca, però 
n’era autor el vinarossenc Joan Ri-Joan Ribera Gonell
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bera Gonel. Consistia en la construció d’un bulevard de deu metres 
d’amplada, flanquejat per una carretera de doble sentit que havia 
de comunicar l’estació de ferrocarril amb una rotonda que, des de 
l’antiga báscula es desviava en tres ramals. Un seguia la muralla en 
direcció nord fins enllaçar amb la sortida de camí del Pont, l’altre 
anava en direcció sud per comunicar-se amb la carretera de Benicar-
ló, a l’alçada de la fàbrica Frexes, i continuava fins al port; el tercer 
seguia en linia recta per l’hort d’en Borràs fins al port, aprofitant 
l’antic recorregut de la via que havia servit per dur els blocs de roca 
per la construcció del port.

A la tardor, quan a la taverna del “Marinero” l’embaràs de Carme 
era més que evident, el tema de discussió era la proposta de construcció 
d’un nou mercat amb l’enderroc del convent de sant Agustí on hi 
havia les escoles. Era una proposta del regidor J.Batiste Sorolla Salomó 
assumida pel nou alcalde, l’advocat Julian Sanz Roso, animat per 
la disposició de diversos ciutadans a invertir 20.000 pessetes en el 
projecte. Només calia estudiar les condicions d’explotació del mercat 
perquè fos rendible i assegurés amortitzar la inversió. 

Quan la gestació arribà a l’últim més, esdevingué un fet polític 
que dos anys més tard tindria gran transcendència política i social. 
El general Primo de Rivera va ser destituït del càrrec de governador 
militar de Capitania de Madrid a causa de les reiterades crítiques al 
funcionament del règim que el dugueren a ser considerat antipatriota. 
El general va caure en desgràcia, la qual cosa li va anar molt bé per 
justificar la necessitat del cop d’Estat el 1923.

La infantesa

El naixement d’Agustinet va tenir un caliu especial, en plena 
celebració nadalenca, quan en les famílies es dóna el context propici 
per enfortir els lligams afectius. L’ambient familiar que rodejà els 
primers dies de la seua vida tenia característiques comunes al de 
moltes famílies de la classe mitjana d’aleshores; gent treballadora, 
però no assalariada, amb el cap de família posicionat en contra del 
règim i el clero, mentre la dona feia de contrapès ideològic, atés que 
era assídua a l’església i a les seues manifestacions. 
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L’alegria va durar poc ja que només tenia nou mesos quan la 
poliomelitis atacà el sistema nerviós central del nou nat i li produí 
atròfia muscular a les extremitats inferiors. Fou un cop difícil 
d’encaixar per a la família i més quan, des del més menut al més 
gran, tothom ocupava un espai en la distribució de tasques a casa, 
a la taverna i al camp. Agustí va nàixer i crèixer amb el problema, 
sense ser gaire conscient de les seues limitacions. És clar que era prou 
intel·ligent per adonar-se de les diferències, però l’esperit de sacrifici 
que envoltava la família el va fer prou fort per no sentir-se fustrat. La 
fortalesa de la ment l’arrossegava allà on volia anar.

No pogué seguir el pas de veïns i familiars de la seua edat i, durant 
els primers anys, el seu món no anà més enllà de la manta estesa al terra, 
des don contemplava la vida de baix cap a munt. La seua immobilitat 
forçà una intensa vida mental. Aprengué a familiriaritzar-se amb els 
sorolls de les coses i les veus de les persones. Escoltava, reflexionava i 
guardava l’experiència en el subconscient, per acumular informació 
amb una clau personal, que, posteriorment, li permeté la formació 
d’una intel·ligència pràctica que l’ajudà a resoldre qualsevol dificultat. 
A poc a poc va adquirir la força suficient per arrossegar amb els braços 
la resta del cos a qualsevol lloc.     

Als pocs anys, va passar de la manta a la cadira i des d’aleshores 
contemplà la vida a l’alçada de la resta. Fràgil, i amb les cames 
penjant inermes de la cadira, enfundades en uns calcetins negres fins 
més amunt dels genolls, s’interessà més pel so de les veus que pel 
significat de les paraules. Les persones que més li cridaven l’atenció 
eren les que gesticulaven i posaven èmfasi en l’expressió; naturalment, 
no podia entendre el que deien, però copsava el llenguatge gestual 
i la varietat tonal de les veus. Vist el món des de la cadira, deixà de 
ser una criatura oblidada en un racó i es convertí en el xiquet de la 
taverna. Tots els que entraven el tenien en compte, uns li donaven 
copets al clatell, d’altres li pessigaven la galta, fins i tot hi havia qui 
es posava la mà a la butxaca i li donava un caramel. Aquests eren els 
més afectuosos perquè pensaven en ell abans d’entrar a la taverna.

 
No podia moure’s de la cadira, però quan una perspectiva deixava 

d’interessar-li, demanava un canvi de lloc i recomençava la tasca 
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d’aprenentatge. La primera vegada que l’assegueren a la porta de 
la taverna, es concentrà a familiaritzar-se amb la infinitat de sorolls 
desconeguts i la voràgine de tràfic de persones, animals i vehicles que 
entraven i sortien de la ciutat. Els havia sentit i vist moltes vegades, però 
mai amb l’atenció que li permetien les hores passades assegut a la cadira. 
El seu vehicle particular eren els malucs de la mare, que, com si fos un 
cànter, l’escamarrava a la cintura i el premia contra el seu cos mentre ell 
s’hi arrapava per facilitar-li l’estabilitat, Així es traslladava a la botiga, al 
forn, al mercat o a casa d’algun familiar.

La clientela de la taverna eren mariners i pagesos, i els més matiners 
gairebé feien aixecar els pares del llit. Anaven a treballar i necessitaven 
calfar el cos; una unça de xocolata acompanyada d’una rosquilla i 
s’arremullaven la gola amb una “barreja” o cireres en aiguardent. No 
era l’única taverna del veïnat, davant hi havia la d’Agustí “l’hort”, 
pare del propietari de la serreria del carrer del Poll. Una mica més 
avall, i en un local tan estret que només hi cabia el mostrador, la 
bodegueta de Lluís Castells Llorens, “La Cuba de Oro”, oberta les 
vint-i-quatre hores. Vora les vuit, quan els treballadors paraven per 
esmorzar, a totes les tavernes es podia fer un gotet i un mos. En les 
hores de més parròquia, els clients li donaven un calbotet a manera 
de salutació i al cap d’una estona el tenien mig estabornit.

Tràfic passant pel devant del que seria la clínica del D. Pino
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En aquella època, el treball encara no havia sofert l’esclavatge del 
destall, la vida era prou més tranquil·la i les tavernes jugaven un paper 
important en la vida dels treballadors, però també era un instrument del 
règim. Allà s’hi creuava tota mena d’informació, des de les xafarderies 
domèstiques fins al menor conflicte laboral, passant per la informació 
política local i provincial que divulgava la premsa, llegida sempre per 
algú en veu alta. Tanmateix, la funció principal de les tavernes era la 
idiotització de la consciència de les masses grangrenada per l’alcohol. 
Els dissabtes al tard s’omplien de gom a gom, igual que les vesprades 
dels diumenges quan la majoria hi anava després de dinar i no tornava 
a casa fins a l’hora d’anar a dormir.  

La primera impressió que va marcar les cavil·lacions d’Agustinet 
fou la sensació que la cintura de la mare s’anava eixamplant tan 
ràpidament que les seues cames no l’abastaven i havia d’aferrar-se 
més fort amb les mans. A la seua observació no va passar per alt que 
només nàixer sa germana Pepita, la cintura de la mare recuperà la 
dimensió anterior i ell s’hi tornà a instal·lar amb la comoditat d’abans. 
La segona fou quan, a l’arribada del bon temps, des de la talaia de 
la cadira contemplava absort la patrulla d’obrers que assolaren les 
voreres i reformaren completament el raval de sant Francesc. Es 
passà les hores absort en l’intens tràfic d’homes i animals, obrers i 
carreters, observant com el carrer canviava de fesomia fins convertir-
se en un passeig, a tocar de jardineres enrajolades plenes de flors i 
separades per arbres d’ombra.

El carrer era de terra i quan hi havia massa clots, passaven la 
rella, n’afegien per igualar-lo i finalment l’aplanaven amb el corró. 
Aleshores ja hi havia passos de vianants, però no tenien la funció de 
regular els trànsit, simplement es tractava d’un empedrat que servia 
per no enfangar-se quan plovia i es trobava en llocs específics com la 
“Fonda Aparici”, el Cine Ateneu, la farmàcia de Santos, etc.

Però a la tardor, la cadira tornava a l’interior de la taverna i 
només esporàdicament podia traure el cap arrossegant-se fins la 
porta. Aleshores tornava a concentrar-se en els gestos, les veus i les 
discussions dels clients. En aquell temps ja començava a parlar-se de 
les barques de motor i la majoria de mariners maleïen els patrons ja 
que ho intuïen com el principi de la fi del seu ofici. Una minoria 
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opinava que la força del motor era una garantia de seguretat per a la 
tripulació quan feia mala hora. De fet, a la tardor i la primavera, quan 
el llevant i migjorn encrespaven l’onatge de la mar, les barquetes de 
vela tenien dificultats per encarar la bocana del port i solien passar 
moltes desgràcies. 

Sovint, algun mariner entrava a la taverna amb el rostre alterat i 
tothom feia silenci tot interrogant amb la mirada, “Xe, s’han perdut 
un pare i un fill.., pobra família”. Agustinet no entenia què passava, 
però aquelles cares transmetien tristor, es recreaven en el dol i la 
tragèdia, donaven detalls de l’accident i dramatitzaven sobre el futur 
de la viuda. 

La taverna va ser la seua escola. Sant Francesc era un carrer de 
llauradors rics i gent benestant que tenia tota la raó del món quan es 
queixava de les molesties dels clients i de la mala nota que donaven a 
un carrer tan significat. En canvi, la reputació dels vins de la taverna 
anava molt més enllà del veïnat, per això moltes dones d’altres barris 
hi anaven per satisfer el paladar dels marits que només volien vi 
del “Marinero”. No faltaven mai clients que seien al voltant d’un 
porrò i contaven històries antigues, acudits, xafarderies i, sobretot 
els diumenges, cantaven a cor, cosa que treia l’ama de polleguera.. 

No eren precisament contalles literàries, ni els seus cants causaven 
l’admiració del veïnat, però ningú com ells coneixia la causa 
dels problemes que patien. A la caiguda de Primo de Ribera, les 

Davant de l’Ateneu es poden observar les lloses que creuaven el carrer
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converses prengueren una nova tonalitat i les discussions polítiques 
sovintejaren. El nivell de comprensió d’Agustinet ja li permetia 
seguir el fil de les converses i aventurar interpretacions fantasioses 
del que sentia contar. Allà es va assabentar de la sanguinària batalla 
d’Alcanar del 1835, de les maniobres polítiques del “Cossi”, de les 
sortides de to de l’alcalde “Varet” i de les misèries que els afligien.

Els llauradors es lamentaven que el seu present i futur estigués lligat 
a les bones o males collites; els mariners, cada vegada que s’enfosquia 
el cel i s’esvalotava la mar, passaven hores mirant fixament la ratlla de 
l’horitzò abans de decidir quedar-se en terra o arriscar-se a desafiar 
el maltemps. Els llauradors parlaven pausadament de la importància 
del camp en l’economia de la ciutat, mentre els mariners criticaven 
la seua indolència a l’hora de plantar cara a l’enemic comú. 

Al carrer, des de la cadira, Agustinet veia jugar els xiquets i 
s’adonava que l’estat de les seues cames era un desavantatge, però 
no ho percebia com una desgràcia. L’actitud eixuta del pare, però, 
li féu entendre que la discapacitat física el marcaria per sempre. La 
mare sentia pel xiquet desvalgut una tendresa especial i sempre que 
podia se l’enduia perquè conegués el món de més enllà de la taverna. 
Aleshores, però, el xiquet ja era una càrrega feixuga per a la mare i, de 
tant en tant, quan el seu home anava a distribuir el vi per les tavernes 
del poble, li demanava que se l’emportés per distraure’l.

– El que jo necessito són braços per al treball! —responia sense 
mirar ni la mare ni el fill.

– Mira que eres cabossa. Si no tens més que agafar el xiquet i 
sentar-lo al carro!

Només de tant en tant, la mare, dona de caràcter, agafava decidida el 
xiquet, el posava al carro d’un grapat i se n’entrava a la taverna sense obrir 
boca, mentre l’home se la mirava en silenci. Gairebé només coneixia 
del poble el que es veia des de la porta, fins que un dia, un parroquià 
geperut que solia donar-li conversa, després de consultar la mare, el posà 
al quadre de la bicicleta i pel carrer de sant Josep el dugué fins al moll per 
ensenyar-li les barques i els pescadors. Després s’acostaren a les obres del 
passeig i van restar una estona observant  la muniò d’obrers que pujaven 
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l’estructura del que havia de ser el grup escolar sant Sebastià. Era 1928, 
Agustinet tenia set anys i en aquell moment no podia endevinar que 
allò eren els inicis de la seua futura escola. Aquell home tan afectuós 
amb ell tenia una vaqueria més enllà del convent de sant Francesc i, 
anys després, el cor adolescent del nostre protagonista es trasbalsà amb 
la notícia que havia estat afusellat pels franquistes. 

En iniciar-se el 1929, la clientela de la taverna va fer un canvi 
radical i durant uns dies ni s’adonaren de la presència del xiquet. A 
les taules sempre s’ajuntaven mariners i llauradors, però de sobte, 
començaren a seure en grups d’afinitat i parlaven fluixet com si 
no volguessen ser sentits pels de la taula del costat. Havia caigut el 
general Primo de Rivera i el règim feia aigua per totes bandes. 

Agustinet anava creixent i enfortint la musculatura dels braços 
a causa de l’exercici constant per arrossegar els cos. Quan la mare 
s’adonà que s’gafava a la cadira amb un esforç sobrehumà mentre 
aixecava el cos i s’aguantava dret, li comprà unes crosses i començà 
a preguntar a tort i dret si hi havia alguna cosa que pogués ajudar la 
força de voluntat del seu fill. Primer foren dos pals de fusta de forma 
triangular amb la part de dalt folrada de cuir per suavitzar el contacte 
amb les aixelles, amb un travesser a l’alçada de les mans per agafar-
s’hi i fer peu. Però només era un miratge ja que no podia mantenir 
l’equilibri ni fer cap moviment; les cames no responien, tot i això 
se sentia el més feliç del mon, “Mare, quan camine bé podré anar 

1929, obres del passeig i del moll
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a l’escola?”. Ella s’entristia, però el veia tan decidit que no gosava 
contradir-lo. “Per què no, fill meu, tot depén de tu”.

Per aquella mare res no era impossible si hi havia voluntat i 
confiança en les pròpies forces. Era feta per al treball i la visió del fill 
arrossegant-se com un llangardaix, no la sentia com una desgràcia, 
ans al contrari, admirava la voluntat de treure el màxim partit de les 
minses possibilitats i veient-li la cara de satisfacció quan aconseguia 
algun petit avenç, es convencia que si amb les cames no podia 
treballar trauria profit del seu cap. 

Mentre l’home compartia amb la clientela les contalles i acudits 
anticlericals, tot llevant o posant barreres als límits de la imminent 
República, la mare no parava de buscar informació sobre els avenços 
tècnics per a discapacitats com Agustinet. Havia fet nou anys i com 
que encara era tan poca cosa sempre anava a coll d’un o altre o als 
malucs de sa mare. Poc abans de la proclamació de la República els 
visità un representant d’aparells ortopèdics i els mostrà diferents tipus 
de cadira de rodes. L’expressió decebuda de la mare, plena d’esperança 
en la possibilitat que alguna cosa hi hauria per ajudar-lo a caminar 
féu que el viatjant, amb certa indecisió, els ensenyés uns aparells tot 
advertint-los que eren una novetat i que no en garantia els resultats. 

A la mare se li transformà la cara, “vosté no coneix el meu fill, si 
és capaç d’aguantar-se en dos bastons, pot estar segur que en estos 
ferros aprendrà a caminar”. El xiquet mirava les cadires de rodes com 
una joguina fantàstica, però observava amb detall cada gest dels pares 
buscant-hi la decisió final. El pare semblava confús, però la mare ho 
tingué clar. “No vull vore el meu fill amb una cadira d’estes com un 
invàlid de per vida”. Van haver de passar molts anys abans que Agustí fos 
conscient que l’opció de la mare també va decidir el seu futur. No oblidà 
mai el moment determinant entre la dependència de la cadira de rodes 
i la relativa llibertat de moviments amb l’opció de l’aparell ortopèdic. 

Amb el suport dels ferros, l’estabilitat fou prou més ferma i en 
adonar-se de les possibilitats reals, intensificà encara més l’activitat 
seguint les pautes del manual d’instruccions. La prevenció indicava 
un any d’exercicis per començar a comprovar els resultats. Primer 
practicà per la taverna amb crosses, agarrat al mostrador i a les 
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taules i cadires; fins i tot, alguns clients sensibles als seus esforços, 
l’agarraven de les aixelles i l’animaven a caminar. Als pocs mesos 
deixà la taverna i començà a caminar amunt i avall de la vorera. Fou 
aleshores quan els xiquets del veïnat s’adonaren de la seua existència 
com a persona i se li acostaven per observar com arrufava el front 
amb l’esforç sense perdre el somriure.

Els seus primers amics foren del carrer: Pepe i Salvador Castells 
Sena, de “La Cuba de Oro”, Vicentico Izquierdo González, fill del 
dentista Izquierdo, Lluís Vives Ayora, de la fonda “la Viuda” i el 
de la farmàcia Roca, Lluís Roca Boix. La discapacitat no va influir 
gens en la formació del seu caràcter, mai no fou introvertit ni el 
típic malcarat insociable, ans al contrari, actuava amb la mateixa 
naturalitat que qualsevol xiquet sense limitacions.

Suplia la manca de mobilitat amb voluntat i constància per ser 
autònom i no una càrrega per a ningú. Es guanyà l’afecte i el respecte 
dels companys que mai no li van mostrar la típica crueltat infantil amb 
els desvalguts. Sempre li reservaren papers estàtics com a carceller de 
presoners o guardià dels estris de joc; també aguantava el mocadoret, 
menava o vigilava la roba dels qui jugaven a futbol. El poliesportiu era 
l’enorme pati del convent de sant Francesc, allí es passaven la major 
part del dia els xiquetes i xiquetes del carrer. Era el centre des d’on 
es desplaçaven més enllà del portal, pels carrerons del carrer del Poll 
o resseguint el fossat de la muralla. Quan això passava, Agustinet es 
quedava sol al pati del convent i moltes vegades, cansat d’esperar, 
tornava a la taverna sense experimentar la més mínima rancúnia.

Quan assolí més mobilitat intentava seguir-los fins a la cantonada, 
on hi havia la fàbrica de Frexes, lloc de treball del pare quan era 
alcoholera. L’habitatge dels propietaris també tenia un gran pati on 
solien exercitar la imaginació dels jocs. Era un lloc que sovintejava 
perquè sempre hi havia xiquetes de la contornada que, igual que 
els amiguets, quan el veien, “Agustinet, Agustinet”, el convidaven 
a jugar amb elles. En els jocs de les xiquetes la seua participació era 
molt activa ja que eren més estàtics i assossegats; el seu preferit era la 
construcció d’urnes; feien un clot en terra i hi posaven flors, boletes 
o pedretes de colors, el tapaven amb un tros de vidre i després feien 
un ritual per convertir-lo en un tresor imaginari.
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L’escolarització

L’any 1931 es va preparar per prendre la comunió. No li va caldre 
cap ajut per desplaçar-se fins l’església a rebre les classes de catecisme i 
encara que menut de talla, era el més gran dels assistents, però també 
el més “sabut” segons les catequistes que combinaven la pràctica oral 
i escrita amb l’ajut de diapositives amb imatges religioses que un 
modern projector reflectia en una pantalla. Va fer la comunió vestit 
de mariner, però mai no va entendre per què els seus pares no van 
fer-li la mateixa festa que al seu germà. Només una tassa de xocolata 
amb ell com a únic convidat. 

La lectura del catecisme no fou cap problema, havia anat al repàs 
del mestre “Ulleretes” que li va ensenyar a fer “palos i ganxos” com era 
anomenada aleshores la cal·ligrafia. L’escola es deia “Gran Repaso” i 
estava a l’antiga plaça de la bàscula. El mestre, Jesús García Galarza, 
era prim i d’aspecte antiquat; segons es contava, havia estat frare 
abans de casar-se amb Joaquina Ruiz Vidal (Xelva 1897-Vinaròs 
1938), viuda de Pere Juan Montañes. Per aquell repàs va passar la 
majoria de xiquets i xiquetes del barri fins que el 19 de març de 
1938, caigué un bomba al pati de la casa del mestre que causà la 
mort de la dona i de la filla, Maria Jesús García Ruiz, i d’un xiquet 
del veïnat, Ramon Iñesta Rodrigo.

Amb el mestre “Ulleretes” va millorar la cal·ligrafia atés que les 
primeres lletres li les va ensenyar el pare; el manual d’aprenentarge 
fou el diari, El Mercantil Valenciano, que llegia a la clientela, a 
carxot per equivocació. La primera vegada que va xafar una escola de 
veritat fou acompanyat de sa germana Pepita, a l’escola de la Plaça 
de Jovellar (actualment, seu de la policia local). El van asseure a la 
taula escolar i les xiquetes giraven al seu voltant recitant la taula de 
multiplicar sota la batuta de la mestra Empar Brandez Martí. En 
iniciar-se les obres del primer bloc escolar, els pares decidiren no 
perdre l’oportunitat i per tal que el retard escolar no l’obligués a 
començar de zero, el dugueren al repàs que un jove ex-seminarista, 
Manuel Foguet Mateu, havia obert al carrer de la Puríssima.

Passada l’eufòria dels primers mesos de la República, la vida 
quotidiana reprengué el ritme de sempre per a la majoria de la 
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població, però el més determinant en les generacions republicanes 
fou l’enorme activitat generada en l’ensenyament. No només pel 
nombre d’escoles que es van construir, sinó perquè pareixia que els 
mestres, reprimits pel règim anterior, exterioritzaven tot el que duien 
en l’interior. A instàncies seues, l’Ajuntament aprofità l’avinentesa 
per demanar el que feia anys era un clam de la burgesia local: la 
creació d’un Institut de secundària per evitar el trasllat dels seus fills 
a Castelló o que es veiessen obligats a estudiar de manera lliure. 

La demanda no va reeixir per un problema d’influències. A la 
veïna Benicarló hi residia un germà (avi de l’actual alcalde) del 
ministre d’Instrucció, Marcel·lí Domingo, el comerciant Frederic 
Domingo Sanjuan. Com no podia ser d’altra manera, l’institut es fèu 
a Benicarló i la majoria d’estudiants vinarossencs s’hi matricularen. 
Uns dels primers foren Alfred Giner Sorolla i Pepito Castell 
Monserrat, fill del sastre Castell, que, amb el seu germà Vicent, va 
morir en el bombardeig que esfondrà la casa del metge Ribera. Foren 
alumnes del professor de matemàtiques, José Vidal Vallverdú, el qual 
després de la guerra dirigí una Academia al raval de sant Francesc, on 
el nostre protagonista impartiria les seues primeres classes.

Quan s’inaugurà el “grupo de baix” Agustinet tenia onze anys i 
controlava perfectament els aparells ortopèdics i les crosses, cosa que 
li permetia fer llargs desplaçaments. Era el més gran de la classe del 

Inauguració del Grupo Sant Sebastià
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mestre German Carbó Mampel, però el mestratge de Foguet li va servir 
per adaptar-se sense dificultats. Tingué la sort que a la cantonada del 
carrer de la Platja amb la plaça de sant Agustí, hi vivien les “Xulites”, 
parentes de la mare, que no tingueren inconvenient d’acollir-lo a 
l’hora de dinar per evitar-li la caminada. La tia Carme aprofitava 
quan anava al mercat de cada dia, per portar-los la carmanyola amb 
el dinar que elles només havien d’escalfar, de manera que sortia de la 
taverna al matí i no tornava fins les cinc del vespre. 

De tant en tant, fins i tot tenia dinar gratuït. Adossat al Teatre 
de la Mera hi havia la zona de reclutament i els futurs soldats 
feien instrucció per la plaça. Amb la proclamació de la República, 
l’habitatge es convertí en menjador de beneficiència i cada dia 
convidaven dos alumnes de cada grup escolar. Agustí fou dels 
primers i no oblidà mai el regust dels macarrons amb formatge, una 
menja que no havia tastat mai. 

A les cinc, sortia de l’escola i marxava a la taverna per canviar 
de llibreta i reprendre la caminada. 
S’aturava a l’altre pany del carrer 
on hi havia el forn d’Emili Miralles 
Agramunt i per vint cèntims s’en-
duia un entrepà de catalana que 
anava mossegant com podia, camí 
del repàs de Foguet. Allà va fer 
nous amics entre els quals n’hi ha-
via dos que admirava: un, el forner 
Pepito Farga Adell, que sempre li 
feia bromes, l’altre, Hilarión Tala-
vera Ratto, formal i en tot moment 
disposat a ajudar-lo.

A l’any següent, 1932, el van passar a l’escola de Josep Sanchiz 
Asensi i a la meitat del curs, en assabentar-se que se li casava una 
filla, part de la classe va col·laborar en la compra d’un regal com a 
mostra d’agraïment. El mestre es va emocionar i en correspondència 
tingué el detall de obsequiar-los amb una antologia poètica que el 
pare d’Agustinet li feia llegir a la taverna en veu alta, tot cridant “Ei, 
feu lo favor de callar i escolteu el meu xiquet com llig uns versets que 

Josep Sánchiz Asensi
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vos destaparan les orelles”. El xiquet hi posava tot l’ànim a entonar 
com el mestre els ensenyava i a son pare li queia la bava en sentir com 
els parroquians l’honoraven amb un aplaudiment.

Sánchiz era un mestre retòric i no tenia tacte amb els alumnes 
difícils, als quals sovint deixava en ridícul davant dels companys. 
Havia estat el primer president de la Unión Patriótica de Primo de 
Rivera, però es convertí al republicanisme a la caiguda del règim. 
Malgrat tot, es feia de voler per la seua capacitat a involucrar 
l’alumnat; alternava les classes magistrals amb visites escolars a 
les indústries més significatives, seguint els principis republicans 
“progrés i modernitat”. En aquells anys, el transport de viatgers es 
feia majoritàriament amb berlines i tartanes i el trajecte de major 
trànsit era Vinaròs-Benicarló. Els autobusos començaren a rodar els 
anys vint en trajectes llargs com Vinaròs-Morella o Vinaròs-Castelló. 
El 1933, l’empresa Martínez va encarregar als tallers Verdera la 
construcció del primer autobús del que més tard fou la companyia 
“Mediterraneo”. Els Verdera havien estat calafats i no els costà 
gaire adaptar-se a la construcció de xassís de fusta per automòbils, 
camionetes o autobusos.

Agustinet amb els gaiatos i el mestre Sànchiz a la dreta
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El mestre Sanchiz aprofità l’esdeveniment per organitzar una 
visita concertada al taller on un encarregat explicà tots els detalls 
de la construcció des de l’arribada de la fusta fins al muntatge del 
motor. L’empresa els va agrair la visita repartint unes carteretes de pell, 
molt senzilles, en forma de paral·lelepípede que, després de plegat, 
formava un triangle tancat amb un “clic”; a la solapa es podia llegir 
“Talleres Verdera. Calle Dozal. Vinaroz”. També visitaren la primera 
fàbrica tèxtil de Frexes, al carrer de la Muralla tocant a la casa Ballester. 
S’hi accedia per un pontet sobre el fossat i s’entrava en una mena de 
magatzem on hi havia els telers i una munió de xiques abocades sobre 
les màquines i movent-se com si fossen robots. Després de la guerra, 
l’empresa es traslladà a l’antiga alcoholera on havia treballat el pare 
d’Agustinet, a la raval de sant Francesc, justament a l’altra banda de 
la casa dels Ballester. La tercera sortida va ser al molí de la Trinitat, 
propietat de Joan Artola Roca, i l’última als magatzems “Hierros 
Bonet”, amb entrada per l’estret carrerò de Traval, però l’interior era 
enorme ja que anava de la muralla al carrer de sant Josep.

La vida escolar va ser plenament satisfactòria i mai no estigué 
marcada per la seua condició. Es comportava amb la mateixa 
naturalitat que qualsevol xiquet i la seua actitud de seguida es guanyà 
el respecte de tothom. A excepciò de l’anar i vindre de casa a l’escola, 
la resta del temps era molt sedentària. L’hora de “recreo” la passava 
a la biblioteca fullejant llibres o s’acostava a la finestra per observar 
els jocs dels companys. Encara no conscient de la seua diferència, 
durant l’etapa del mestre Sanchiz es permeté els últims banys de 
mar. Baixava a la platja amb els amiguets i, sense cap mania, es treia 
els aparells sota la mirada encuriosida dels companys, s’arrossegava 
per la grava fins arribar a les onades, des d’on contemplava divertit, 
sense cap mena d’enveja, les capbussades dels altres xiquets. A l’any 
següent es girà d’esquena al mar en observar les mirades de reüll de 
la gent i deixà d’exhibir la seua discapacitat.

El pas de la classe de Carbó a la de Sanchiz va marcar-lo 
profundament per la personalitat del mestre, però la veritable 
empremta li la va deixar la metodologia i el mestratge de Josep 
Vilaplana Ebrí. Les seues classes defugien la memorística i les lliçons 
magistrals per fomentar la participació i la comprensió a través de 
la pràctica. Sota les seues indicacions va construir un torniquet 
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hidràulic fet amb el tub de vidre d’un quinqué al qual va tapar la part 
de baix amb un suro foradat on encastà dos llàgrimes de làmpada, 
doblegades en angle a la flama d’una espelma i contraposades amb 
els angles cap enfora. Va lligar el tub de vidre amb un cordill que 
aguantava amb una mà; amb l’altra l’omplia d’aigua que, en sortir 
pels tubs, la pressió produïa un moviment giratori fins que s’acabava 
l’aigua. Era una cosa senzilla, però deixà astorats els parroquians de la 
taverna tant pel funcionament de l’artefacte com per les explicacions 
“científiques” d’Agustinet sobre els efectes de la pressió de l’aigua en 
passar per tubs més prims que el dipòsit que la contenia. Pepito Farga 
va fer un quadre de xapa amb panets de diverses mides i formes que, 
en assecar-se, quedaren enganxats i el mestre el penjà a la paret de 
la classe. Però el que més va impressionar tothom va ser la màquina 
de tren en miniatura construïda per Paco Bover Pastor i que va estar 
exposada fins a l’esclat de la guerra.  

 
L’experiència, però, no va durar molt de temps. El mestre Vilaplana 

hagué de deixar les classes presencials en ser nomenat inspector pro-
vincial, encarregat de coordinar la pràctica de l’ensenyament amb els 
interessos pedagògics del règim republicà. El substituí Emili Miralles 
Selma, fill del forner del seu carrer. El nou mestre va seguir les passes 
de Vilaplana i centrà els esforços a estimular l’afecció a la lectura, per 
a la qual cosa facilitava als alumnes l’accés als llibres de la magnífica 
biblioteca que havia aconseguit el seu antecessor amb una constàn-
cia admirable, pidolant a les institucions pertinents. Tanmateix, no 
acabà l’escolarització amb Emili Miralles que fou traslladat a Alcalà i 
substituït per un mestre calijó, Lorenzo Martí, destituït en esclatar la 
guerra, detingut, traslladat a Càlig i afusellat als voltants de la pedrera 
de Benicarló.

Al juny de 1935 acabà l’etapa escolar i a la pregunta dels pares 
respongué que la seua il·lusió era estudiar batxillerat i magisteri ja 
que, segons Giner Sorolla, a l’institut de Benicarló hi havia molts 
bons professors. El pare anà a consultar amb l’inspector Vilaplana 
la possibilitat que el seu fill estudiés magisteri, el qual li tragué del 
cap la idea. De manera contundent li assegurà que el seu fill tenia 
condicions intel·lectuals més que sobrades per a la docència, però la 
seua discapacitat mai no li permetria impartir classes.



26 LA NOSTRA HISTÒRIA A TRAVÉS DELS SEUS PERSONATGES

El xiquet estiguè present en la conversa i en sentir les paraules del 
mestre quedà obnubilat perquè fins aquell precís moment no s’havia 
adonat de la dimensió social del seu estat físic. Molts anys després, 
quan l’honoraren posant el seu nom a un carrer, Emili Miralles, el 
qui havia estat mestre seu, se li acostà per dir-li a cau d’orella: “Qui 
ho havia de dir! Recordo com si fos ara quan ta mare va dir a la meua 
‘Sastiana, què faré de mon fill, l’inspector mos ha dit que no pot ser 
mestre!’ Si obrís els ulls i veiés que avui eres l’home del dia...!”.

Era l’estiu de 1935. La mare no es va rendir. Si no podia fer batxillerat 
faria comptabilitat, màquina i francés. Anà a parlar amb mossèn Antolí 
que donava classes de música i preparava estudiants de batxillerat. Josep 
Antolí Miralles vivia al costat de la telefònica amb dues germanes; Maria, 
vídua del mestre Raquel A. Selma Fontanet, a la qual havien concedit 
l’administació de loteria; l’altra germana, Adelaida, tenia una botigueta 
a l’altre costat del carrer. A la paret de la botiga hi havia un rètol articulat 
de la vaca Nestlé que menejava el cap i la cua i era visita obligada de tots 
els xiquets i xiquetes de la contornada.

La major part del repàs el passava resolent problemes de 
matemàtiques que extreia dels manuals Bruñó i Dalmau-Carles. A 
les classes del mossén va conèixer Santiago Falcó Verdera, Mariano 
Sunyer Español, Eduardito Albiol Ferrer, Ester del Pino de la Vega i 
el més selecte de les famílies del poble que estudiaven batxillerat. Al 
capellà l’ajudaven el cap de correus, Antoni Betés Hernandez, i el de 
Telègrafs, Emili Vilaplana Perciva, fill del mestre, que era substituït pel 
jove Raquel Selma Antolí quan el seu treball li impedia la tasca docent.

Josep Antoli era un capellà atípic unit per una gran amistat amb 
uns dels republicans més preclars del poble, el metge Pedro del Pino 
amb consulta al primer pis del Cafè Liceo i que més tard inaugurà 
la clínica del raval de sant Francesc, “La Virgen de la Salud”, davant 
de la farmàcia Roca. El 1931 va morir a causa d’un accident de cotxe 
i ocupà el seu lloc son germà Mario el qual, a més de continuar 
l’activitat republicanista, mantingué l’amistat amb mossèn Antolí i 
fou també un dels assidus contertulians de Lluís Lopez-Dóriga, en 
les seues visites al poble. 
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L’experiència del carrer

En esclatar la guerra, Agustinet continuà al repàs de mossèn An-
tolí fins que sa mare li digué que el capellà estava de viatge i tar-
daria a tornar. El mossèn havia hagut d’amagar-se i les visites dels 
alumnes podien aixecar sospites. 
En realitat, els milicians no van 
anar per a res a casa seua ni mo-
lestaren la família, ja que mossèn 
Antolí era molt popular a causa 
del seu tarannà planer i senzillesa 
de tracte. Patia asma crònica i, de 
tant en tant, havia de connectar-
se a una pilota de goma que, en 
pressionar-la li facilitava l’oxige-
nació dels pulmons. Tot i això, 
fumava com un carreter tabac de 
picadura i passava les sessions es-
colars embolicant cigarretes men-
tre preguntava la lliçò. Tenia fama 
de ser un excepcional pescador de 
canya; gairebé cada dia anava al 
contramoll a pescar i no tenia cap problema a confraternitzar amb 
les meuques dels bordells de la plaça de bous que tenien el costum 
de passejar per aquella dàrsena. 

El nebot del mossèn, Lluís Selma Miralles era el més arrauxat de la 
família; tenia una col·lecció de pistoles de fusta i ferro colat, punyals i 
espases de la fira. Quan reunia la colla del carrer seleccionava els més 
afins entre els quals repartia “l’armament” per formar un escamot 
del qual n’era el líder indiscutible. La resta s’havien d’amagar mentre 
eren perseguits fins a ser descoberts, detinguts i conduïts al pati del 
convent on eren “afusellats”. Tenia idees molt macabres, una de les 
quals fou amarrar espelmes al voltant del cos d’una nina i, quan es 
féu fosc, les encengueren i la penjaren pel coll a la porta de l’advocat 
Jaume Chillida Nos. Tocaren a la porta i es camuflaren darrere la 
tanca del convent on els esperava Agustinet. Des de l’amagatall 
observaren amb delit l’espant de la senyora Teresa Roca en obrir la 
porta i gairebé topar amb la cara aquell mal averany.

Mossèn Antoli amb la cigarreta



28 LA NOSTRA HISTÒRIA A TRAVÉS DELS SEUS PERSONATGES

L’esport més popular era l’arca, envit en el qual cada grup de barri 
es convertia en un exèrcit d’artilleria amb munició de pedres de la 
mar que es llançaven uns contra els altres fins que apareixia la guàrdia 
municipal o el mateix veïnat els foragitava tot defensant la integritat 
dels vidres de balcons i finestres. Sempre sortia algú amb un nyap 
al cap, però les grans perdedores eren gairebé sempre les bombetes 
dels fanals que enllumenaven els carrers. Els més experimentats eren 
els forinyos, comandats pel “Mantil”; el seu escamot comptava amb 
els ferotges soldats que, cofats amb orinals i povals vells i armats 
amb fones, s’acostaven al raval avançant pel fossat de la muralla i 
enxampaven descuidats els qui jugaven al camp de la “Rata” o al pati 
del convent de sant Francesc.

Agustinet, naturalment, només podia observar-ho a distància i 
parar orelles a les contalles que es feien després de cada batalla tot i 
que els amics més propers no eren precisament bel·licosos ja que els 
“juseperos” representaven el barri amb “la fermesa” que la confrontació 
requeria. Entre els pròxims solien tenir converses transcendents sobre 
la filosofia de la vida i aquí era Agustinet la referència. Una vesprada 
tranquil·la i mig plujosa en què l’activitat a l’aire lliure no els era 
propícia, es concentraren a discernir sobre una qüestió fonamental en 
l’època de transició a l’adolescència: la procreació.

Els contertulians eren Pep i Salvador Castell Sena, de la taverna 
“La Cuba de Oro”, Lluís Vives Ayora, de la “Fonda Aparici” i els fills 

La tanca de sant Francesc enfront de la casa dels Chillida
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de la farmàcia Roca, els quals, tot i estar educats en la més pura fe 
catòlica, començaren a qüestionar la dita que els nadons aplegaven 
al món en el bec d’una cigonya que els amollava pel fumeral, i del 
bac arrancaven a plorar. Del que realment estaven convençuts era 
que tots venien de París. Agustinet, però, va posar la guinda al pastís 
quan va explicar-los la seua experiència de cavalcar als malucs de la 
mare i afirmar amb coneixement de causa que sa germana Pepita 
estava dins del ventre matern i podia sentir-ne les patadetes a les 
cames. Per arrodonir la disertació als bocabadats que l’escoltaven, 
justificà que en aparèixer la germana, sa mare era al llit i tenia la 
panxa completament desunflada.

Rafael i Lluís Roca Boix escoltaven amb els ulls esbatanats per 
l’espant de sentir tal atrocitat i arrencaren a córrer cap a casa. Quan 
Agustinet arribà a la taverna, la mirada de sa mare el posà en alerta. 
El pare el mirà severament i amb un to de veu amenaçador li axecà 
el braç i, amb suavitat, li va pegar dos cartxots mentre cridava de 
cara a la clientela, “Mireu al setciències, que va dient per aquí que 
els xiquets surten de la panxa de la mare”. En aquell moment no 
va entendre per què tots els parroquian esclataren a riure i fins i 
tot son pare perdé els aires de severitat que tant l’havien intimidat. 
La comèdia del pare venia a compte per salvar la cara davant el 
requeriment de la dona, arran de les queixes del farmacèutic sobre 
les blasfèmies de son fill.

El 1934, els pares d’Agustí compraren l’hostal “El Pilar” de la 
raval de Càlig. A la planta baixa instal·laren la taverna, al darrere els 
quedava lloc per al carro i l’animal i una escala interior conduïa al 
pis on hi havia espai suficient per a tota la família. Havia quebrat 
la banca d’Alejo Querol i van subhastar la majoria de les propietats 
per fer front al reemborsament dels comptes corrents. La finca de la 
Closa es va dividir i se la van quedar uns quants llauradors, entre els 
quals hi havia els pares. Amb la finca i la taverna, la família hagué de 
treure’s la son de les orelles per poder dur-ho tot endavant. Agustí era 
un adolescent que a més d’estudiar i llegir com un esperitat, també 
donava algun cop de mà a la taverna, dins de les seues possibilitats. 
Els diumenges, dia de més faena, continuava sent l’observador 
silenciós del que passava a cada taula. Al seu entendre, els clients eren 
gent molt gran, gairebé vells, però s’adonava que quan els gots de vi 
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corrien de pressa, la diferència d’edat s’escurçava i feien criaturades. 
Algú s’aixecava i feia comèdia imitant persones amb algun tic o 
caminaven fent-se el coix, encara que el que més feia riure era la 
imitació del camínar de les dones presumides. 

Sempre n’hi havia que acabaven encarant-se, i fins i tot algú treia 
una navalla en actitud amenaçadora, però mai no va aplegar la sang 
al riu, com a molt, dels qui estaven al mostrador algú agafava el drap 
de fregar i fent-se el despistat el llançava a la cara del qui més tranquil 
estava i s’armava un rebombori, en el qual —mai no va entendre per 
què— hi solia estar implicat son pare a qui tenia per extremadament 
seriós. Micalet, el veí de davant, tenia un personalitat estranya i 
una gestualitat indefinida que es completava amb la particularitat 
d’encallar-se a l’hora de parlar. En els moments més àlgids, sempre que 
hi era present, s’enduia totes les befes i fregallades dels més buscaraons.

De sobte, tot començà a canviar

El trasllat al raval de Càlig i l’engrescament en els estudis el 
distanciaren una mica dels jocs. També els amics s’havien fet 
grans i les responsabilitats inherents al creixement s’interposaren 
mentre nous horitzons obrien camins diferents en les perspectives 
familiars. Vicente Izquierdo González era major que ell i fill d’un 

Els voltants de la taverna
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mecànic dentista tan baixet que, quan formava amb el Sometent, 
el canó de l’escopeta li passava pel dalt del cap i la culata gairebé 
s’arrossegava pel terra. Era propietari d’un taller de venda i reparació 
de bicicletes que portava Paco Rofles de Miguel, un hombre gran i 
gros que sovintejava el “Catòlic”, però que en esclatar la guerra es 
declarà com a dirigent anarquista i formà part destacada del Comitè 
Revolucionari.

El “Catòlic” era el nom amb què es coneixia el Cercle Catòlic 
Obrer que, amb la República, es traslladà al Palau del Socors, a 
l’altre costat de l’Ateneu Mercantil. Com ja hem comentat, la 
família d’Agustí estava dividida entre la fe catòlica i la republicana, 
però formava una bloc sense fisures en relació a la casa i la faena. La 
germana gran, Carme, seguia el solc de la mare, complidora en el 
treball, però també amb els deures religiosos. El qui a la postguerra 
seria el seu home, Vicent Lázaro Redó, era assidu del “Catòlic” en 
companyia del seu oncle Sebastià Redó Rabasa. Tots dos, més Ramon 
Adell Vizcarro i Agustí Chaler Vizcarro, eren jugadors empedreïts 
del “canut” en interminables jugades al pati del local. En la primera 
planta s’hi habilità un col·legi catòlic, “La Sagrada Família”, on es 

A l’esquerra l’edifici de la Telefònica
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matricularen els fills de les famílies més antirepublicanes. La mare 
d’Agustí estigué temptada d’inscriure’l, més per insistència de les 
amigues properes que per convicció, però el pare deixà les coses tan 
clares que ja no se’n va parlar més.

Davant de l’anterior taverna, en un local estretíssim al costat de la 
botigueta de les germanes de mossèn Antolí, hi havia la bodega “La 
cuba de oro” que regentava Lluís Castells Llorens “lo Coixo”. Havia 
arribat a Vinaròs uns anys abans per muntar un saló d’enllustrament 
de sabates i, al fons del local, un obrador de reparació i venda de 
calçat. La idea era aprofitar el trànsit de viatgers que feien cap a la 
veïna fonda Aparici. Estiuejants, artistes, toreros i clients distingits 
s’asseien a les pomposes butaques d’enllustrar, però també s’hi 
acomodaven distingides senyores cofades amb sofisticats barrets, 
que no paraven de xerrar mentre esperaven el torn. Després de 
proclamar-se la República, la sabateria es convertí en bodega oberta 
les vinti-quatre hores i lloc de trobada d’anarquistes.

Als baixos de la Telefònica hi havia el magatzem d’adobs de Ramon 
Adell Vizcarro, que havia estat cap del Sometent i membre destacat de 
La Unión Patriótica. Aleshores era president del “Catòlic” mentre que 
el treballador encarregat del magatzem era un dels assidus a les tertúli-
es anarquistes de la “Cuba de Oro”. Al primer pis hi havia la centraleta 
de telèfons, al segon, el dentista F. Antonio Amela Fuster i, després de 
la guerra, al tercer pis s’hi instal·là l’Acadèmia de don José Vidal.

Lluís Castells era veí de l’inclassificable advocat Jaume Chillida 
Nos, catòlic, sometenista i upetista durant la dictadura i, el 1931, un 
dels més actius republicans fins al punt de proclamar la República a 
la majoria de poblacions del Baix Maestrat. Per acabar d’adobar una 
més que confusa trajectòria, rebé les tropes vestit de falangista i amb 
un bigotet retallat a la manera de Franco la qual cosa li comportà ser 
nomenat primer alcalde del nou règim. Chillida tenia el costum de 
compartir taula amb Castells, a la taverna del “Marinero” i Agustí 
sempre procurava observar-los de ben a la vora ja que mantenien 
llargues converses que en res no es pareixien al que discutia la resta de 
parroquians. La relació no va durar gaire i al poc temps s’adonà que 
alguna cosa havia passat perquè sempre que coincidien, es defugien.
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 Des de la nova taverna la perspectiva visual era molt més ampla. 
Assegut a la porta, podia observar el tràfic del raval de sant Francesc, 
el moviment de la plaça Jovellar i del raval de Càlig. S’havia cobert 
el carrer amb llambordes fetes de pedra d’esmolar i quan passaven 
les berlines i tartanes que baixaven de l’Estació semblava que hi 
passava la cavalleria. Quan algú posava el matxo al trot, guaitava 
amb deler les potes de l’animal ja que en entrexocar les ferradures 
amb les llambordes feien saltar guspires que al capvespre li pareixien 
focs artificials. 

La taverna era propera al cafè Universal de 
Felip “Varet” on s’estava de cambrer Llorenç 
Lázaro Sabater, parent de la família i pesador 
de la bàscula del campanar. Per entrar al cafè 
calia baixar un escaló en un local no gaire am-
ple, però bastant llarg. Al fons hi havia la cui-
na, el mostrador a l’esquerra i la resta d’espai 
era ple de tauletes de fusta rodones amb un sol 
peu molt bonic. El “tio Varet” tenia el costum 
de seure en una cadira de braços a la part del 
portal que donava a la barberia de Domingo 
Romeu Calatayud, de manera que entre els 
parroquians del cafè i de la barberia, sempre 
estava de xarreta i Agustí observava que sem-
pre duia la veu cantant. 

La guerra des de la reraguarda

Al mes de juliol de 1936, l’afluència a la taverna durant la 
setmana era tanta o més que els diumenges. Hi havia començat 
a anar gent que no coneixia, però en trobava a faltar d’habitual. 
Son pare passava molt de temps compartint taula amb els clients, 
tothom parlava amb un to de veu fluixet i no se sentien les riallades 
de sempre ni la cridòria de les discussions provocades per l’excés de 
vi. De discussions, evidentment, n’hi havia, però no eren les típiques 
baralles entre dos embriacs, sinó de grups d’homes contra altres i una 
de les paraules més repetides era “facistes”.

Felip Ferrer Flos, Varet
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El matí del 18 de juliol es va sorprendre de veure la taverna amb 
tan poc moviment i la severitat amb què la mare el conminà a no 
sortir de casa per res del món. Abocat a la porta del carrer, mentre es 
menjava un entrepà, es va adonar que no hi havia trànsit de carros, 
però sí d’homes, alguns vestits amb granota blava o marrò i una 
escompeta al muscle. Al cap d’una estona començaren a aparèixer 
carretes plenes de paques de palla, troncs, fustes, i tota mena de tras-
tos que els homes van amuntegar al carrer per tallar la circulació i fer 
barricades al raval de Càlig i al de sant Francesc.

Al principi anaven i venien els milicians de l’escopeta, però cap 
a migdia les barricades s’havien convertit en un baluard ocupat 
pel xiquets del barri als quals s’afegí Agustí. Alló li va parèixer més 
divertit que les casilles de fira. Es dividiren en dos grups, uns feien 
d’assaltants i els altres de defensors. Després de distribuir-se pels 
portals de les cases, els atacants s’acostaven a la barricada quan els 
defensors es trobaven ajupits. El que donava realisme a la batalla 
era que si des de dins o fora de la barricada algú veia un xiquet, 
disparava un tret gutural i de seguida deia el nom i la posició, la 
qual cosa certificava que xiquet vist era xiquet mort. Els “caiguts” 
havien de presentar-se al guardià, Agustí, que els “introduïa” a la 
presó marcada amb guix a la vorera.

Al cap de pocs dies corregué la veu sobre l’afusellament d’un 
capellà que vivia al costat de l’edifici de Telefònica. El coneixia de 
quan tenien la taverna a sant Francesc, era un home major de baixa 
estatura que vivia amb el germà, la cunyada i un nebot desaparegut 
pocs dies abans d’esclatar la guerra. La notícia s’escampà el mateix 
dia que van cremar la pila de coses tretes de l’Església. 

L’assalt a les esglésies de l’Assumpció i sant Agustí no respongué 
únicament a causes anticlerials, sinó a la necessitat de locals grans 
per muntar-hi infrastructures. Agustí encara no tenia quinze anys, 
però estava tan entusiasmat com la resta de mortals amb l’ambient 
que es respirava al carrer. La mare, amb sàvia prudència, només el 
deixava sortir al carrer quan era absolutament imprescindible, així 
que es va haver de conformar amb el que veia a través de la cortina, 
el que li dien els companys i el que sentia comentar a la taverna. Uns 
deien que al buidar les esglésies no podien deixar tots els trastos al 
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carrer i per això es van cremar, d’altres argumentaven que s’haurien 
pogut guardar les imatges en algun magatzem i conservar-les com si 
fos un museu.

Un matí, només sortir de la taverna, gairebé va ensopegar amb 
tres persones que anaven per la vorera. Eren dos milicians amb 
mosquetó al muscle que duien agafat pel braç un home emmanillat, 
amb aspecte derrotat, cap cot i caminar insegur. Era l’advocat Josep 
Gil Cortina que vivia on ara hi ha la Caixa Rural. Els milicians 
que el conduïen sovintejaven la taverna i eren coneguts com els 
“Bolleteros”. Els recordava perquè un d’ells, abans de beure’s el got 
de vi es prenia sempre una ració de bicarbonat. L’endemà es va fer 
córrer la veu que l’advocat havia estat afusellat al camí de Peníscola.

 
Malgrat tot, la vida local es va anar adaptant a la conjuntura de 

la guerra. El pare deixà de comprar El Mercantil Valenciano que 
canvià per la La Batalla, el diari del POUM, molt més a to amb les 
circumstàncies. Cal dir que no 
tenia res a veure amb els poumistes 
ni amb cap altra ideologia, Batiste 
Comes era republicà i prou, però el 
fill del tio Manuelet n’era militant 
i s’encarregava de dur la premsa 
regularment. Era un parroquià 
del veïnat per qui el pare d’Agustí 
sentia un gran respecte; anava vestit 
amb brusa negra immaculada i en 
comptes de barret duia un mocador a l’antiga, amb les puntes nugades. 
L’home havia perdut un fill a la guerra d’Àfrica i no ho podia oblidar, 
per això s’asseia a la porta de la taverna i sempre estava renegant contra 
el clero, contra l’Ajuntament, contra els borratxos i contra el primer 
que se li posava al davant. 

El veïnat es queixava a sa mare perquè no hi havia dret que les 
criatures del carrer haguessen de sentir aquella mena de renecs, però 
quan el pare d’Agustí sentia que la dona el maldava, la cridava a 
banda per dir-li “has de tindre paciència, pensa que li van matar el 
fill a l’Àfrica”. Era un de tants llauradors amb les terres en “arriendo” 
on avui hi ha la redona de la carretera amb el raval de Càlig.
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Amb la guerra, els republicans deixaren de ser els amos i senyors 
de la vida política, ja que aleshores tothom era anarquista o socialista. 
Els milicians anaven i venien pels carrers mentre la gent de dretes 
procurava no deixar-se veure. De sobte corregué la notícia que una 
columna de milicians forasters resseguia el poble detenint capellans 
i caps de família de posició benestant i tarannà “feixista”, segons el 
seu criteri.

L’església de la Missericordia es 
convertí en la seu del sindicat d’Oficis 
Varis, de tendència anarquista, que 
abastava tots els rams lligats a la 
indústria i el transport. A la de sant 
Agustí s’hi posaren les oficines de la 
UGT amb totes les organitzacions 
que representaven el camp, a més dels 
empleats de la col·lectivitzada “Casa 
Giner”, d’altres comerços importants i 
el sector de la Banca presidit per Juan 
Torres Peñarroya. Els bancs de l’esglèsia 
s’organitzaren per a les reunions del 
comité, dels partits i dels sindicats; 
l’altar i les imatges es van amuntegar 

en una gran pila que fou cremada a la vora de la mar, precisament en 
el lloc on després de la guerra s’aixecà el “monumento a los caidos”. 
La imatge de Santa Victòria, fou extreta de l’urna i exposada al mig 
de la plaça per fer evident al poble que no era cap mòmia, sinó un 
simple cos de fusta vestit, però això sí, amb el rostre de porcellana.

Un dels assidus a la taverna era Antonio Palomo Puig, casat amb 
Empar Serret Pedra, oriünds de Santa Magdalena de Pulpis, vivien al 
raval de Càlig, una mica més amunt de la taverna. Antonio, llaurador 
d’ofici, en esclatar la guerra fou nomenat president de la col·lectivitat 
de “La Parreta” Era una de les persones més respectades pel pare 
d’Agustí, no únicament a causa de les atencions que tenia amb son 
fill sinó perquè el considerava un home de paraula que inspirava 
confiança. I ell va ser qui féu la proposta.

L’esglèsia cenetista
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Batiste, ton fill sap més de lletra que qualsevol dels que tenim a 
l’oficina, per què no deixes que ens done una maneta. No tocarà 
molts diners, però crec que l’experiència li anirà molt bé i està en una 
edat que prompte serà un homenet.

Així va ser com trobà la primera faena de comptable al Sindicat 
Agrícola de la UGT a l’església de sant Agustí. Les diferents oficines 
ocupaven l’espai de les antigues capelles, separades per envans de 
fusta i una cristallera de cara a l’exterior. La del sindicat era la més 
gran i la primera entrant a l’esquerra, al costat de la finestra que 
donava a la plaça. Durant el matí l’ocupaven els del Sindicat Agrari, 
i a la vesprada les dos colectivitats, la de la UGT de la “Parreta”, i la 
de la CNT de “Sòl de Riu” en terres dels Suñer.

Presidia el Sindicat Juanito Puchol “Francesillo”, un jove lluitador 
que destacà per les seus habilitats com a organitzador i persona 
exemplar per la seua honradesa i generositat. Molts anys després, 
en els foscos anys de la postguerra, quan Puchol s’havia fet una 
reputació entre els comerciants del poble i el nostre protagonista 
ho havia aconseguit entre el cos d’ensenyants de la localitat, es van 

L’esglèsia de sant Agustí socialitzada
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trobar pel carrer i don Agustí els saludà amb afecte, “Juanito, si tu 
sabesses com t’admirava...!”. L’interpel·lat acotà el cap i respongué 
“Agustí, aquells eren uns altres temps i esta gent no va de broma. Sóc 
dels perdedors, tinc una família i he aprés a callar i espavilar-me per 
sobreviure”.

Al Sindicat, el “Francesillo” era molt ben secundat per Felip 
Miralles Forner, home alt i ben plantat, sempre vestit amb brusa. El 
1909 havia estat fundador i secretari de la Societat de Carreters “La 
Protectora del Trabajo”, i del Sindicat Agrari, el 1924. L’encarregat 
dels comptes era José Ferrer Guarch “lo Perrin”, un personatge 
singular amb aspecte senyorívol que vestia exquisidament fins al 
punt de presentar-se al Sindicat amb un abric que feia girar la vista 
atés que li queia com un guant. Ho sabia tot de números, a més de 
tenir una lletra preciosa, i tingué una atenció especial per Agustí en 
fer-li de mestre i d’amic alhora. Com a tresorer estava Paco Obiol 
Castellà, “Manossunto” i d’escrivent, Agustí Cervera. El responsable 
de compres i vendes era Casimiro Caballer, comerciant de gran 
experiència en l’exportació que tenia un magatzem al carrer de sant 
Josep on treballava un bon grapat de dones empaperant taronges 
abans de colocar-les en caixes especials destinades a Alemanya. En 
veure’l al sindicat recordà que, des de la talaia de la taverna, una de 
les coses que més el divertia era veure passar els carros carregats de 
cabassos de taronges camí del magatzem de Casimiro i un estols de 
xiquets que intentaven esquivar les fuetades del carreter per poder 
acostar-se prou i pispar-li’n alguna.

En paralitzar-se el comerç a causa de la guerra, Casimiro s’incorpo-
rà al sindicat com a responsable de la caixa amb l’ajuda d’Agustí que 
es va anar convertint en “xiquet per a tot”. Durant els dos anys que 
va estat empleat al Sindicat, passaren per caixa més de dos milions de 
pessetes, la qual cosa dóna una idea de l’extraordinària activitat dels 
cooperativistes. 

La col·lectivitat era una manera d’anomenar el que era una 
cooperativa amb funcionalitat econòmica més que una alternativa al 
sistema mercantil capitalista. Era formada per llauradors arrendataris 
que es proletaritzaven a la “col·lectivitat” a canvi d’un jornal en diners 
i en espècie. La de “la Parreta”, dirigida per Antonio Palomo, era 
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una finca enorme, abandonada pels propietaris, que s’extenia de la 
carretera de Morella al riu Cérvol amb la moleta de Perengil al centre. 
Domingo Callariza Miralles “el Maco”, dirigia la col·lectivitat de 
“Sòl de Riu” ajudat per “Menentro”. El secretari de les col·lectivitats 
era Manuel Mir Monzó, president de la UGT el 1937, linotipista 
d’ofici i músic de vocació, afició que va poder fer realitat com a 
saxofonista de l’orquestra Mancy. Després de la guerra se’n va haver 
d’anar a treballar a la impremta que Eugeni Ripoll Bordenave, germà 
de Pilar “la Comare”, havia obert a Benicarló.

La finca de la “Parreta” pertanyia a la família Gómez de Arce. Era 
de secà i produïa ametles i garrofes, però la col·lectivitat hi sembrà 
blat per a l’Estat, que els facilitava la llavor i l’adob. Els col·lectivistes 
posaven les eines, sembraven, llauraven, segaven i trillaven a canvi 
d’un jornal diari del qual només cobraven la meitat i la resta, tot d’un 
cop, en lliurar el gra als representants del comitè de Proveïments de 
la República. L’adob era blanc com la farina, venia de la URRS, 
s’emmagatzemava a la capella de Santa Victòria i els socis del Sindicat 
se’n podien proveir a un preu raonable. Tot el que recol·lectava la 
col·lectivitat (olives, ametles, garrofes, ordi, blat, etc) s’acumulava en 
magatzems en espera d’una múltiple distribució. Una part s’enviava 
al front, l’altra s’entregava als socis com a part del jornal i l’excedent es 
guardava per intercanviar-lo amb altres col·lectivitats per productes 
que no tenien.

A primers de 1937 es concentraren a Vinaròs centenars de 
milicians per formar el batalló 115. La majoria eren valencians que 
feien les menjades en els magatzems Azamon —l’antiga discoteca 
Muralla 25— i a l’hora de dormir eren distribuïts per parelles entre 
les cases del poble. Durant els prop dels tres mesos que romangueren 
a Vinaròs, tota la infrastructura militar es concentrà a sant Agustí, de 
manera que la UGT hagué de traslladar-se provisionalment a la casa 
de Membrillera, abandonada pels propietaris amb tot el parament. 
Entre altres coses, hi havia un aparell de ràdio Philips en perfectes 
condicions, el primer que Agustí va poder sentir.

A l’oficina del sindicat i les col·lectivitats hi havia un principi, 
recordat cada dia, que venia a dir que tant els jornals com els beneficis 
eren una qüestió secundària respecte a la necessitat de mantenir viva 
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la productivitat per alimentar la població i les tropes republicanes. 
La qüestió era que Agustí es passava els dies a l’oficina fins les 10 
o les 11 de la nit, sense cobrar ni un cèntim. Només al secretari, 
Manolo Mir, se li sentia dir amb esperit crític “molta revolució, però 
bé que s’exploten les criatures”. Quan es va acomiadar per anar-
se’n al front li va donar un duro de plata tot fent-ho ben ostensible 
perquè tothom se n’adonés. Eren els primers diners que cobrava i es 
va passar quasi tot el dia mirant-se la moneda. El gest de Manolo va 
tenir repercussió immediata ja que li van adjudicar un sou de 2’50 
pessetes diàries que al mes següent augmentaren a tres. 

Controlava absolutament les tasques de l’oficina, ajudava en la 
comptabilitat, enregistrava  les entrades i sortides, anotava els jornals 
de la setmana i s’encarregava del pagament. La col·lectivitat tenia 
una caixa forta molt moderna, fabricada per la vinarossenca “Casa 
Sendra”, de les que anaven amb números xifrats aplicant-los a la 
rodeta i manipulant-la en un i altre sentit. 

Tota l’activitat política i social es feia a través de la UGT i la CNT, 
però el pes del PCE en el sindicat socialista comença a fer-se sentir 
a l’estiu de 1937. Un grup de forasters, amb capacitat de decisió en 
el comité local, habilitaren la casa parroquial del carrer Major com a 
seu del partit comunista. La resta d’organitzacions els miraven amb 

Soldats de la brigada 115 a una sènia de Vinaròs amb les families
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respecte pel fet que representaven l’aliada Unió Soviètica, però també 
amb certa prevenció a causa de l’aura disciplinària que els envoltava. 
El primer militant cooptat fou Antonio Palomo que no podia amagar 
l’entusiasme per la seriositat i eficàcia amb què discutien la planificaciò 
i les formes organitzatives per tal que tothom rendís al màxim.

El paper cada vegada més rellevant del PCE va ser considerat com 
una intrussió per la direcció d’un PSOE apoltronat en el quefer de la 
localitat i amb l’única iniciativa de procurar acomplir les ordres que 
arribaven de dalt. El PCE, en canvi, tenia una visió global de les tasques 
a fer i contemplava la reraguarda com el motor productiu que calia 
posar al servei de la victòria. Un dia d’estiu del 1937, amb l’excusa 
de celebrar un porrat per celebrar l’acabament de la recol·lecció del 
blat, convidaren els membres de l’oficina, els responsables de les 
seccions sindicals i els dirigents de les col·lectivitats, a la masia de 
la “Parreta” on estiuejava la família Miró, un dels caps del PSOE, 
aleshores al front. Per a Agustí, aquell va ser un dia de festa gran en 
tot el sentit de la paraula; era la primera vegada que sortia del poble 
sense la família i, a més a més, havia estat convidat com a membre 
de la col·lectivitat, un igual entre homes amb grans responsabilitats.

 
La festa, però, va tenir una segona part; el sector proper a Palomo 

posà a discussió si consideraven correcte que mentre una part dels 
fills del poble es jugava diàriament la vida al front per uns ideals, 
les tavernes i cafès estiguessen plens de parroquians, se celebressen 
balls, les platges estiguessen plenes de banyistes i tothom fes vida 
normal com si guerra no hi hagués. En arribar a aquest punt, Agustí 
va constatar que hi havia dos maneres d’analitzar la realitat i que el 
porrat havia estat una excusa per posar en clar quina de les dos havia 
de reeixir. Palomo es trobava en un terreny favorable, envoltat de la 
gent que, amb més o menys criteri ideològic, doblegava l’esquena 
diàriament. Enfront hi havia una part de la direcció del PSOE i 
una representació del comitè general de la UGT que es defensaven 
considerant que cadascú havia de fer la seua faena, els uns a 
l’Ajuntament i els altres a les col·lectivitats. Respecte a les poques 
coses festives que es permetia el poble, adduïren que les famílies ja 
passaven prou neguit pels homes que tenien al front i no se les podia 
obligar a tancar-se en la seua pena. El punt més àlgid de la discussió 
arribà quan Palomo demanà explicacions sobre la mena de revolució 
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que defensaven quan representants del PSOE es permetien el luxe 
de confiscar la casa de la col·lectivitat per estiuejar i la “senyora” 
es comportava com si fos “la patrona de la Parreta”. Malgrat que 
la guerra afectava tothom per igual, les ideologies continuaven 
enfrontades a causa de les diferents maneres d’enfocar-la. 

Un d’aquells dies ocorregué la desgràcia. Quan el pare d’Agustí 
anava cap a la finca de la Closa, en travessar la via del tren per un pas 
sense guarda, fou atropellat i perdé la vida. La família va denunciar la 
companyia ja que el maquinista estava obligat a accionar la palanca 
del xiulet i no ho havia fet, però el jutge, Francesc Michavila Peirat, 
arribat a Vinaròs en esclatar la guerra, va sentenciar en contra de la 
reclamació i a favor de l’Estat. Eren temps de guerra i qualsevol acció 
contra una institució de l’Estat era desconsiderada.

La vida de la reraguarda transcorria amb aparent normalitat per a 
la majoria de la població. Les famílies senyalades com antirepublicanes 
vivien l’angoixa que en qualsevol moment es presentessen els milicians 
a la recerca d’un fill, l’home, o be a confiscar qualsevol cosa d’interés. 
Les famílies dels joves milicians que havien anat al front voluntaris o de 
la lleva corresponent, també vivien el neguit que en algun moment un 
truc a la porta anunciés l’arribada d’un telegrama o una carta urgent 
amb la mala notícia, “... lamentamos comunicarle que su hijo...”.

Agustí fou testimoni d’un d’aquest drames. En la casa cantonera 
Jovellar-sant Ramon, on després hi hagué el Bar Rosales, hi vivia 
Francisco Pérez Cortés i Manuela Gausachs Borràs (pares de les 
mestres Pilar i Encarna Pérez Gausachs), d’ofici corretger que el 1927 
havia obert una agència de compra-venda de finques. En plena guerra 
va acordar una transacció amb el carnisser Vicent Vidal Segarra, que 
obrí una cansaladeria on actualment es troba la llibreria “Els Diaris”, 
i que el 1930 va traslladar al carrer del Barranc. Agustí acompanyà 
el corredor com a testimoni i redactor de l’acta de transacció i en 
arribar al domicili trobaren la família completament desolada. La 
mestresa, Rosa Albert, encara tenia a les mans el telegrama que li 
comunicava la mort del fill, Vicent Vidal Albert.  

Fora d’aixó, la població havia assumit el trasbals de la guerra, 
vivia angoixada per la manca de queviures i només desitjava que 
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s’acabés el conflicte. El terror arribà amb l’aviació rebel quan l’estat 
major franquista senyalà la ciutat de Vinaròs com a punt estratègic a 
abatre. La primera vegada que Agustí va sentir el ron-ron dels avions 
es trobava assegut a la porta de la taverna. Era més de la una de 
migdia ja que la mare l’havia cridat perquè entrés a dinar. Gairebé no 
havia baixat de la cadira quan sentí les primeres explosions i sa mare 
l’enxampà d’una revolada per refugiar-se contra la cisterna. Una de 
les bombes caigué molt a la vora de l’edifici i, malgrat que no va 
explotar, l’impacte féu tremolar les parets fins al punt de clivellar 
algunes manises de la cuina.

Tanmateix, quan va quedar marcat psicològicament fou el matí 
del 9 d’abril de 1938. Al voltant de les nou entrà a la impremta 
Soto, cantonada del carrer Major i la Puríssima, a comprar material 
per al sindicat. En sortir topà amb Vicentico Castell Montserrat, fill 
menut del sastre, que acavaba de sortir de la barberia i en veure-li el 
cap lluent com una bola li va fer una estrena, tot dient-li “Xe, quina 
carabassa t’han dixat”. Unes hores més tard, al voltant de la una, 
tothom es posà en alerta en sentir l’aviació. A l’oficina només hi eren 
ell, el tio Marin i Domingo Callariza “el Maco” que, en sentir les 
explosions, tragué la pistola com si volgués protegir-se dels avions. 

Van aixoplugar-se al fons de l’oficina, sota la finestra que donava 
a la plaça fins que deixà de sentir-se l’aviació. Trigaren una mica a 

La casa de Francisco Pérez Cortés, la primera a l’esquerra
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sortir i, amb precaució, tragueren el cap a la porta, però un núvol 
de pols no deixava veure res. Tots tres van sortir fora en sentir crits 
que no sabien d’on venien i s’acostaren al centre on semblava que el 
núvol s’estava dissipant. No tingueren temps de donar quatre passes 
quan distingiren dos homes que donaven suport a un altre, incapaç 
d’aguantar-se dret, que només alçava el cap per cridar, “fills meus, 
fills meus”. Era el sastre Joan Castell Cervera. Al seu darrere, quatre 
homes transportaven un ferit en un matalàs, i el carregaren en una 
camioneta que arrancà immediatament. 

De seguida va saber que el ferit era el seu amic Vicentico Castell 
el qual va morir abans d’aplegar a Alcalà de Xivert. La desgràcia del 
pare no acabava allí, un poc més avall, gitat a la vorera de davant 
de cal metge Ribera, completament enrunada, hi havia el germà 
gran, Pepito, trobat mort al costat d’un clot fet per una bomba que 
caigué entre les cases i el col·legi de sant Sebastià. Al seu costat hi 
havia tres morts més, Joaquin Selma Julbe, parent de la mare d’Agustí, 
son cunyat, el mecànic Enrique Feliu Selma, i Agustina Baila Forner, 

abatuda per la metralla a la porta de la carboneria que son pare, Agustí 
Baila Redó, tenia a l’hostal de Naranjo. Agustí no tingué temps de 
saber més perquè sa mare se’l va emportar d’una revolada. 

Els efectes del bombardeig a la casa del metge Ribera
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Estava tan espantat que hagueren d’aturar-se a la sabateria de 
les “Malenetes”, al carrer Major, on li van donar aigua del Carme, 
però només agafar el got li agafà una crisi d’ansietat que feia gairebé 
impossible d’aguantar-lo. En arribar a la taverna, son tio Domingo 
Comes Agramunt se l’endugué a la Ràpita, on residia. Allà es va 
quedar fins poc abans d’entrar les tropes franquistes a Vinaròs. Se li 
havien trencat els aparells la qual cosa significava la immobilitat gairebé 
total ja que l’única persona capaç d’arreglar-li’ls era el mecànic Agustí 
Caballer Comes que tenia el taller al carrer de Santa Magdalena.

La Closa, refugi dels fugitius dels bombardejos

Va tornar a Vinaròs amb “lo Sanador”, un recader que feia el 
servei entre les dues poblacions i durant el trajecte hagueren d’aturar-
se incomptables vegades per estirar-se a la cuneta i protegir-se de les 
passades dels avions. Al capvespre entraven al poble pel camí del 
Pont, a pas molt lent, i mirant a tort i dret esverats amb la visió 
d’uns carrers deserts. En aplegar a l’alçada del carrer de la Mare de 
Déu es trobaren amb un carro que venia de la plaça dels Tres Reis i 
en veure’l, el carreter va cridar, “Xe, Agustinet, on redéu vas?”, “Vinc 
de la Ràpita i me’n vaig a casa”, “Pos no cal que vaigues que no hi ha 
ningú. Puja al carro que natros anem a la Closa amb la teua família”.

Era l’arrier Domingo Polo Callariza, el “Maco”, molt amic de 
Paco Gil Gonel, casat amb sa tia Isabel, germana del pare, que anava 
acompanyat de més gent. En arribar al cementiri es tornà a sentir 
el ronc de l’aviació, “Tothom a terra”. No se sap com, però fins i 
tot ell s’astorà per l’agilitat amb què es va arriar. L’única dona que 
hi viatjava es va quedar al carro amb la simple protecció d’un sac 
de palla al cap. A la Closa es retrobà amb gairebé tota la família i la 
del veí de la finca, Dionisio Mestre “Ull de vidre”, que tenia amagat 
l’ulldeconenc José Nofre Jesus, ex governador de Castelló i Canàries. 
La caseta refugi de l’il·lustre personatge era molt menuda, però 
ningú s’assabentà de la seua presència fins l’arribada dels franquistes.

A la Closa també hi havia la iaia, però l’avançada edat i la fràgil 
salut s’afegiren a les precàries condicions de l’habitatge de manera que 
va morir als pocs dies d’arribar Agustí. Hagueren de baixar al poble a 
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buscar el taüt però el fuster només tenia una mena de caixes de fusta 
natural. La situació tampoc estava per a despeses i cerimònies així 
que aquella mateixa vesprada la soterraren al cementiri sense capellà 
ni cap mena de ritual. 

Passats uns dies, la finca es convertí en un refugi no gaire segur 
ja que l’aviació sobrevolava la zona propera al litoral perseguint la 

fugida de les tropes republicanes 
i atacant la resistència que en 
feia la cobertura. Els voltants 
del Puig de la Misericòrdia eren 
en constant brega i la caseta no 
suposava cap garantia, de manera 
que en sentir l’aviació, tothom 
corria a aixoplugar-se a la balma 
propera a la Torreta dels Moros. 
La Closa era un lloc de pas per als 
soldats i també per a la gent dels 
pobles del voltant que fugien de 
l’avantguarda franquista, per això, 
una de les moltes vegades que es 
refugiaren a la balma hi trobaren 

dos joves de sant Jordi els quals els posaren en avís sobre el perill dels 
moros que arrassaven propietats i enxampaven les dones joves.

Tothom s’espantà amb la informació i decidiren preparar la marxa 
cap al sud a la matinada següent. Juanito, germà d’Agustí, no volgué 
esperar-se i aquell migdia se’n va anar amb carro cap a Torreblanca 
on es retrobaria amb la família. A la finca hi havia els camions dels 
tios Paco Gil i Pepe Comes. Com que només en necessitaven un, 
tragueren les rodes a l’altre i alguna peça del motor per inutilitzar-lo 
i quan tot va estar enllestit se’n van anar a dormir. 

La nit va transcórrer plàcida i a la matinada tothom pareixia 
disposat a la marxa, però ningú no prenia la iniciativa. Es miraven 
els uns als altres, però també miraven el cel radiant i tranquil i feien 
callar els més joves per parar l’orella a qualsevol soroll. Aquella calma 
absoluta va sembrar els dubtes a l’hora de pujar al camió. Anar-se’n 
cap a un destí desconegut demanava raons molt sòlides mentre que 

La torreta dels moros
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quedar-se només era un interrogant. Finalment, acordaren baixar al 
poble per donar una ullada a la situació i assegurar-se que la fugida era 
la millor opció. Dos dels homes van considerar més prudent baixar a 
peu i procurar acostar-se al poble per les entrades menys transitades. 
Els camins estaven deserts de tropes i la poca gent que trobaren eren 
dels pobles propers en fugida de les tropes rebels. Quan van aplegar 
al cementeri acceleraren el pas sense cap temor i a l’entrada del poble 
algú els informà que el dia anterior s’havien requisat tots els camions 
per evacuar les tropes republicanes, el milicians i tothom que ho 
havia volgut. 

El camí de tornada a la Closa fou molt més ràpid que el d’anada i 
en saber la notícia, tothom decidí esperar unes hores abans de baixar 
al poble. Al pas de les hores sentiren algunes canonades esmorteïdes 
per la distància i, de sobte, al voltant de les tres de la vesprada, uns 
quants avions sobrevolaren la carretera de Morella i se sentiren els 
espetecs dels antiaeris. Després, novament la calma. La gent va 
començar a sortir dels amagatalls per tornar a les casetes, però Agustí 
estava molt espantat i la tia Isabel es va quedar amb ell a la balma 
fins que va recuperar la calma. Quan feien les primes passes cap a la 
caseta els paralitzà la visió d’un soldat que els contemplava immòbil 
des de la torreta dels moros. Se’ls acostà somrient i la primera cosa 
que els va cridar l’atenció fou la gran medalla que duia al pit amb el 
lema “Bala, desviate”. El soldat es va fixar en les dificultats d’Agustí 
per caminar i encuriosit va preguntar què feien tan lluny del poble. 
La tia li explicà la situació fil per randa i l’home es posà la mà a 
la butxaca de la camisa i en tragué un grapat de cigarretes que li 
oferí amablement perquè les donés als homes. Abans de dirigir-se 
a l’Ermita confessà que feia massa temps que només parlava amb 
soldats i demanà si aquella nit podria visitar-los amb algun company. 
A la tia Isabel se li obriren els esperits i arrancà a córrer cridant com 
una boja, “S’ha acabat la guerra, s’ha acabat la guerra”.

Aquella nit fou festa gran ja que tota la gent de la Closa va fer 
cap a la caseta per celebrar la fi de la guerra abans de tornar al poble. 
No hi va faltar el soldat amb alguns companys més i una motxilla 
plena de paquets de tabac que enlluernaren el posat dels homes, farts 
de les cigarretes d’elaboració pròpia amb fulla seca fermentada amb 
conyac i tornada a assecar. Un dels soldats, de manera natural, donà 
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una cigarreta a Agustí que la va rebutjar tímidament. Sa mare digué 
sense mirar-lo i amb un to mordaç, “Si el tio Marin diu que fumes 
al sindicat, també pots fer-ho aquí”. En el fons, la mare pensava que 
si fumava acabaria perdent el vici de xuplar-se el dit.

Aconsellats pels soldats, acordaren esperar un parell de dies per 
donar temps a les tropes i l’Estat Major a prendre posicions al poble i 
decretar les primeres mesures sobre el comportament de la població. 
Els combats es feien lluny de Vinaròs i l’entrada de les tropes fou 
absolutament tranquil·la amb l’excepció d’un tanc que, en baixar pel 
raval de Càlig i encarar la plaça Jovellar, no se sap per quina raó, va 
llançar una andanada que s’estavellà contra la botiga de Sixto Mir 
Baldrich, al costat del Banc de València. 

Al tercer dia resolgueren abandonar la Closa amb els dos camions 
i optaren per agafar el camí de sempre, és a dir, el que passava pel 
cementiri, carrer de la Mare de Déu i plaça dels Tres Reis. S’aturaren 
a l’encreuament del camí del Pont una mica intimidats per l’absència 
de gent al carrer. Van baixar del camió per buscar millor visibilitat i 
observaren que per la plaça només hi transitaven soldats. De sobte, va 
aparèixer un llaurador que els coneixia i s’acostà per tranquil·litzar-
los sobre la situació. Al forn de Farga s’hi aturaren per comprar 
alguna cosa i assabentar-se de les novetats, però només de veure la 
cara del tio Gil a la sortida del forn tothom es a assossegar i la tensió 

Alfons a l’esquerra el banc de València i al costat la botiga de Sixto Mir



49AGUSTÍ COMES PABLO, EL MESTRE (1921-2010)

desaparegué del tot. El gruix de les tropes encara no havia aplegat 
i les que ho havien fet continuaren l’avançada per la costa cap a 
Alcanar i Benicarló.  

La següent aturada fou davant la taverna del “Marinero” i encara 
no havia parat del tot el camió quan la mare i la germana d’Agustí 
van saltar a terra espantades en veure la porta oberta de bat a bat. 
S’hi acostaren amb cautela i se sorprengueren de veure la taverna 
convertida en quadra, però van sospirar tranquil·les veient que no 
havien ni tocat els bocois de vi que la mare havia comprat abans de 
pujar a la Closa.

Mare i filla van sortir fora per assegurar que el local no havia sofert 
desperfectes i demanaren a la cunyada Isabel que s’enduguessen 
Agustí fins que la casa estigués en condicions. Els oncles vivien en 
un xalet llogat a la partida de sant Roc, prop de la Sultana, però 
la tranquil·litat es trencà als pocs dies, quan sentiren que l’aviació 
republicana bombardejava el port amb la intenció de destruir els 
vaixells que venien de Mallorca per subministrar gasoli a la flota 
de transport franquista. El tio Gil estava esglaiat i fins i tot quan 
deixà d’aparèixer l’aviació encara es resistí a baixar al poble. La tia 
Isabel, amb l’excusa que Agustí duia una cabellera que començava 
a omplir-se de polls, va optar per acostar-se a la plaça del Santíssim 
i dur-lo a la barberia del “Novillo”. A la vista del port quedaren 
bocabadats, tan ple de vaixells de guerra que els més grans hagueren 
de quedar-se fora de la bocana. Era el dia que Franco passava revista 
a l’armada i a la zona portuària hi havia un formiguer de vehicles i 
tropes que desfilaven. Uns minuts més tard aparegueren esquadrilles 
sobrevolant la zona, perfectament aliniades.

La majoria de la població formava fileres enfervorides aclamant el 
general i aixecant enèrgicament el braç amb la mà estesa, que només 
feia unes setmanes era un puny tancat. La mare d’Agustí fou de la 
minoria no assistent a la revista i no perquè fos contrària, sinó perquè 
com més prompte enllestís la taverna més prompte entrarien diners 
a casa. No va tenir cap problema per posar-la en marxa i durant els 
mesos que encara quedaren de guerra es va fer l’agost amb l’afluència 
contínua de soldats. No hi havia moltes coses per oferir, però Carme 
se les arreglava per treure quatre “perres” de qualsevol cosa. La “Casa 
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Serres” era el centre de proveïments dels productes provinents de 
Saragossa i tots els botiguers sense sospita de republicanistes hi 
anaven per subministrar-se. A la taverna es podia prendre un gotet 
amb olives i cacauets, però també es feien entrepans de sobrassada, 
embotit i tonyina que venia de Galicia, sardines de llauna i de bóta i 
un únic dolç: xocolata de garrofa. Els problemes vingueren en acabar 
la guerra quan tot estigué racionat i la misèria es convertí en el pa de 
cada dia per a la majoria del poble.

Tot i que els “Marinero” no estaven involucrats en política, tampoc 
no se salvaren dels requisaments. Un dia de bon matí, es presentà Teresa 
Ronchera, viuda del vinater Julio Chillida Saura, i després de fer una 
ullada a la pila de bocois, n’assenyalà un assegurant que era seu. Carme 
va respondre que no podia ser perquè l’havia comprat a Manuel Rabasa 
Caballer “lo Roig”, però la viuda digué al manaxeu que se l’emportés tot 
dient-li a Carme que no ho dubtava però aquell i altres bocois havien 
estat requisats de la seua bodega pels germans Rabasa. 

Els moros foren els primers a entrar i agafaren de les cases 
abandonades tot el que consideraven de valor. Davant de la taverna, 
a la cantonada sant Francesc-Rafels Garcia, un grupet exposava cada 
dia en una catifa a la vorera, tota mena d’objectes robats que posava 

Franco passa revista al moll de llevant
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a la venda. La mare d’Agustí els comprà un despertador que va tocar 
diana a son fill durant tota la vida d’estudiant a Barcelona, Lió i 
París, i que la família encara conserva a la finca de la Closa.

Quan el gruix de les tropes entrà pel raval de Càlig, Agustí ja era 
a la taverna, amb els aparells arreglats i greixats, en la cadira que li 
servia de talaia. Va observar amb curiositat el tràfec d’una companyia 
d’alemanys que connectaven les línies de telègrafs amb la primera 
línia de l’estat major situat en punts estratègics de la reraguarda. Una 
línia baixava per la dreta i continuava pel raval de sant Francesc en 
direcció a Benicarló; l’altra passava per sota del balcó de la taverna i 
enfilava cap a la plaça Jovellar en direcció al camí del Pont.

L’endemà fou dels pocs que van veure l’entrada de dos columnes 
de camions Ford carregat de moros. Una baixava de la carretera de 
Morella i l’altra per la de Benicarló. Les dues s’ajuntaren a l’embut 
de l’entrada a la plaça Jovellar i provocaren un embús que obligà 
alguns militars a baixar dels camions per intentar posar ordre al caos. 
De sobte, se sentí un murmuri que comença a pujar de to fins a ser 
ben audible per tot el voltant. Els moros s’havien assegut als camions 
amb les mans agafades com si no els importés res del que passava. 
Movien el cap amunt i avall al mateix ritme i cantaven una mena de 
pregària repetitiva que s’escampà per tots els racons com el brunzir 
de milions d’abelles i no deixava sentir la veu dels guardies urbans 
provisionals ni el soroll dels motors.

A l’entrada de les tropes rebels s’inaugurà el Bar Chaldy, als baixos 
de l’edifici de don Antonio Esteller “l’Andalús”. Va deixar bocabadat 
tothom atès que era com entrar en una caverna prehistòrica amb 
estalactites penjant del sostre i un ambient de penombra que li 
conferia un aire exòtic i misteriós. Ignàsia, mare de Francesc Vaquer 
Llàtser “Chaldy” era germana de Guillem Llàtser Castell, reconegut 
com un dels millors fusters del poble, el qual solia treballar amb el 
nebot en la construcció dels arcs de triomf amb què es rebien les 
autoritats polítiques o quan hi havia celebracions religioses. Fuster i 
escultor combinaren l’ofici per superar les dificultats que comportava 
la decoració de la cova-club.
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No era un bar com el altres, però s’avingué perfectament als gustos 
de les autoritats militars, en especial les alemanyes. Res de vi i aiguar-
dent com era el costum, s’hi servia cervesa i licors, però el que donava 
el toc “xic” era la diversitat de còctels per a tots els gustos. La clientela 
es limitava a l’elit de les autoritats militars i polítiques i una selecció 
de les joves més vistoses del poble, convidades oficialment per donar 
vida social a les vesprades amenitzades per una orquestrina local en 
sessions de jazz, que embadalien els alemanys i avorrien solemnement 
els franquistes. Acabada la guerra, el local perdè la clientela extravagant 
i s’hagué de reconvertir en cafè-concert. 

“La guerra ha terminado”, encara que no per a tothom

D’entrada, semblava que no hi havia motius personals per 
castigar els col·lectivistes a causa de la incautació de propietat rurals. 
Amb l’arribada dels franquistes reaparegueren els propietaris, molt 
sorpresos de trobar les finques en millors condicions que quan les 
havien abandonat. Tampoc no hi hagué queixes sobre les collites de 
temporada ja que la guàrdia civil va trobar els magatzems a vessar 
d’ametles i garrofes.

A la dreta el bar Chaldy
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Novament el lloc de vigilància d’Agustí va ser determinant en la 
comprovació que no hi va haver premi ni reconeixement per als qui 
havien dedicat tota l’energia a treballar la terra per fer-la produir al 
màxim. El palauet dels López Dóriga s’havia convertit en seu de les 
autoritats militars i caserna de la guàrdia civil. Era parada obligatòria 
per a tothom que, en baixar del tren, era descobert pels piquets de 
vigilància, ja siga amb uniforme o sense. Agustí veia aquestes persones 
entrar plantades i sortir a ròssec cap a la presó de l’església de sant 
Francesc. La mare li havia tret la cadira del carrer amb l’advertiment 
que no hi tornés a sortir. No obstant això, quan sentia els aldarulls, 
es camuflava entre la cortina i la porta i observava aquella gent, 

congestionada per l’odi, agombolada a la cantonada per escridassar 
els pobres infeliços que havien de ser protegits per la benemèrita a 
fi d’evitar el linxament. Gairebé no coneixia cap d’aquelles víctimes, 
però no podia evitar sentir una gran llàstima. 

Ara bé, un dia en reconegué un, la imatge del qual li causa tal 
impressió que mai més no ho pogué oblidar. Era Lluís Castell, 

El palau dels López Dóriga
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propietari de la “Cuba de Oro” i pare dels seus amics de jocs. 
Caminava amb el suport d’una branca que li feia de bastó i a certa 
distància el seguia la dona i dos dels seus fills. Hagué de passar 
enmig d’aquella banda de fanàtics i, arrossegant-se amb dificultat, 
els mirava amb un somriure patètic dibuixat en els llavis mentre que 
amb els ulls evidenciava l’espant, barrejat amb un sentiment que 
demanava compassió. 

La mare intentava impedir que s’acostés a la porta, però no podia 
estar tot el dia a sobre i l’atracció que Agustí sentia per observar 
qualsevol succés al carrer era incontrolable. Sempre que podia 
s’estava darrere la cortina i aprofitava qualsevol descuit de la mare 
per sortir a fora. En realitat no era imprescindible estar pendent 
del que passava, sempre hi havia l’avís dels insults i vexacions dels 
vencedors i els laments corprenedors dels familiars. Quan no eren 
els detinguts que baixaven de l’estació, eren les cordades de presos 
conduïts a la “Casa del Poble” (actual dependència de la guàrdia 
municipal) convertida en jutjat. Eren juís sumaríssims fets en grups 
en què la sentència era decidida d’avantmà. El paper de l’advocat 
defensor, Tomàs Ramos Delmàs, era pura pantomima i, a pesar de 
ser un franquista convençut, també era un bon professional i en 
no poder suportar les atrocitats que hagué de presenciar, abandonà 
la judicatura, es retirà al camp amb la seua família i renuncià a les 
relacions socials.    

Mossèn Tarancón
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A banda de l’activitat repressora pareixia que la vida havia arribat 
a la normalitat. La primera cosa que es féu notar foren les activitats 
del clero, protagonista de tots els esdeveniments per insignificants 
que fossen. Els enterraments i els viàtics se celebraven amb una 
pompa inusitada, els capellans anaven amb la capa pluvial i donaven 
una impressió inquisitorial. Mossèn Tarancon tenia un ull en cada 
direcció i no es perdia detall del que succeïa pels voltants. Aquell 
home que no es descobria o aquella dona que no s’agenollava al seu 
pas havia begut oli.

Agustí, però, no tenia edat ni coneixements suficients per fer-se 
una idea del que passava. A casa seua tenien el principi que fora del 
treball i la constància per sobreviure no hi havia res a què valgués 
la pena de dedicar-hi temps. Una de les primeres coses que posà en 
marxa el règim franquista fou la mobilització del màxim d’estudiants 
d’ambdós sexes per cobrir les places d’ensenyants arrabassades als 
mestres que havien servit a la República. Una disposició determinà 
que set anys de batxillerat corresponien a la titulació de Magisteri.

El dia de sant Sebastià del 1941, quan la major part del jovent 
es trobava a la serra de l’Ermita, Agustí anava a la plaça Jovellar per 
agafar l’autobús de Castelló, amb molt de compte de no relliscar en la 
fina capa de neu que havia caigut. Foren companys de viatge Juanito i 
Emilio Fressinier Roca i Pepe Luís Sanjuan, que es presentaven també 
als exàmens extraordinaris d’ingrés. Si aprovaven, els serien convalidats 
els estudis anteriors de manera que només caldria determinar els cursos 
necessaris per obtenir el títol de Magisteri. A Agustí li’n convalidaren 
dos; la resta els va enllestir fent dos cursos per any.

En acabar la guerra es clausurà l’institut de Benicarló i fou 
aleshores quan aplegà don José Vidal Valverdú (casat amb la iaia del 
futbolista “Pichi” Alonso) per inaugurar una Acadèmia a l’últim pis 
de la Casa Sendra. Don José era llicenciat i durant la República va 
donar classes a l’institut de Benicarló. Era un personatge histriònic 
i estrafolari, però alhora un profesional excepcional i polivalent. Era 
l’home-escola, impartia classes d’alemany, llatí, grec, matemàtiques, 
fisica i química amb uns coneixements extraordinaris de cada matèria. 
A l’acadèmia, Agustí es retrobà amb Pepito Farga, Enrique Fressinier 
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i Alfred Giner Sorolla. Havia de fer un sacrifici enorme per pujar 
tantes escales, però s’ho mirava pel costat positiu i el satisfeia adonar-
se de la força que adquiria la musculatura dels braços. L’acadèmia 
de seguida augmentà d’alumnes i l’aula es féu menuda raó per la 
qual, don José la traslladà a un local més adequat, a l’edifici de la 
Telefònica, del raval de sant Francesc.

De seguida, l’alumnat li 
adjudicà el sobrenom “tio Ca-
bra”, però en realitat, el mal-
nom originari era “Cabreta”. 
Tot va vindre d’un dia que a 
la seua classe s’armà un gran 
sarrabastall i, intrigats, els qui 
s’acostaren a mirar pel forrellat 
van veure don José fora de sí, 
com mai no l’havien vist, i da-
vant seu, Pepito Farga, capcot 
i seriós com un cop de puny. 
El mestre sempre duia el ca-
bell més llarg del normal amb 

la ratlla al mig, però amb tanta gesticulació es va despentinar de tal 
manera que tot el cabell li quedà de punta. Acabada la trifulga i fora 
de l’aula, Farga, aguantant-se el riure, digué als companys, “Mireu-
lo, pareix una cabreta”.

Va ser la millor època de la seua joventut, envoltat d’estudiants 
interessats en la lectura i la discussió literària. Es reunien a la part 
del darrere del cafè Colón, que durant la guerra havia estat seu de 
les joventuts llibertàries, on hi havia un billar joc en què Pepe Luís 
“Joe” n’era un mestre consumat. Allà mateix fundaren el club de 
futbol “Invictus”, proposaren Agustí com a president i les primeres 
competicions es van fer al camp oficial de l’hort d’en Borràs. Tantes 
hores passaven en el local del “Colón” que a proposta d’Agustí hi 
instal·laren una biblioteca amb fons de llibres que cadascu portà 
de casa. La biblioteca va ser un èxit de lectors, però un fracàs 
d’organització; al poc temps ja no hi quedaven llibres perquè ningú 
no els tornava.

Enrique Mira, José Vidal, i Tomàs Mancisidor
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La relació amb els companys de classe era lluny dels jocs infantils 
del raval de sant Francesc i a més a més hi havia la música. El 
farmacèutic Pepe Santos Ramos era un més que regular pianista i 
donava classes particulars. Fundà i presidí la Societat de Concerts 
que fou la primera a organitzar una sessió del seu nebot Carles, 
però en traslladar-se a Cerdanyola, la societat va decaure; Manuel 
Foguet a la presidència i Agustí Comes a la secretaria intentaren 
mantenir-la però no se’n van sortir. Agustí se’n va adonar i digué 
al president, “Senyor Foguet, ens han elegit a natros per que féssem 
d’enterradors”. Desmantellada la societat, el piano va fer cap al cine 
del Sr.Vicari on va acabar destrossat pels “experiments” musicals dels 
joves de la catequesi.

La música selecta tenia molta tradició entre algunes famílies de la 
ciutat. Quan venia el bon temps, el saló de la casa dels Fressinier es 
convertia en un improvisat “Liceu” amb una distingida concurrència 
de melòmans, més o menys instruïts. Durant la dictadura de Primo 
de Rivera es reunien al pati de casa, situada en els amplis terrenys 
de la fàbrica; quan l’empresa fou absorbida per Foret, les activitats 
musicals es traslladaren a la nova vivenda del raval de sant Francesc 
i finalment, després de la guerra, al carrer de Costa i Borràs, actual 
edifici de les monges Angèliques. Allà fou on Agustí tingué el 
privilegi d’assistir a algunes de les sessions.   

El pati de la casa dels Fressiniers
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 Acabada la guerra, l’edifici de la Cooperativa (avui seu de la UGT) 
es convertí en local d’assajos de la banda dirigida per Don Antonio 
Esteller “l’Andalús” que havia tocat el violí en diferents cabarets de 
Barcelona. Juanito i Emilio Fressinier l’introduïren a les recepcions 
musicals que organitzaven els pares. Emil Fressinier Lavastre tenia el 
costum de començar la vetllada tocant sonates de Shubert a quatre 
mans amb Conxita Obiol Castellà. Naturalment era a l’estiu quan la 
festa tenia més color, s’obrien finestres i balcons i la llum natural hi 
donava un encant especial. Juanita Roca Vives, l’amfitriona, parava 
taula amb les andròmines de les grans celebracions i posava flors per 
tots els racons. A l’hora del concert gairebé no hi cabia ningú. La 
família de Lluís Villó, els Gómez de Arce, la també pianista Otília 
Caballer, la viuda de Pablo A. Béjar Novella i Maria Calbé Segura, 
Tomàs Macisidor, Antonio Fora Albalat, la família Santos, la del 
farmacèutic José M. Lluch Garin i els germans Max i Hélène Fesneau. 

Quan acudia el reconegut pianista Leopoldo Querol, que 
estiuejava a “Villa Manolita” de Benicàssim, també hi apareixia 
Jean Boyer, agent del consolat francès, el fill del qual, era un bon 
tenor wagnerià i cantava algunes parts de Lohengrin. Una vegada 
li demanaren una demostració i en refusar Leopoldo Querol la 
invitació d’acompanyar-lo, s’oferí el farmacèutic Pepe Santos que 
se’n sortí perfectament demostrant un domini del piano a l’alçada 
de l’orgue, que era la seua especialitat. El balcó era la llotja de Carles 
Santos i les cosines, Alfred Giner, els dos fills de Conxa Obiol, i del 
nostre protagonista. 

Les models i la pintura de Pablo Béjar Novella
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A tot això, a l’acadèmia s’amplià l’alumnat i s’hi van incorporar 
nous ensenyants. El capità d’enginyers, Enrique Mira, havia estat 
destituït en acabar-se la guerra i donà un cop de mà a don José Vidal 
quan l’acadèmia encara era a la Casa Sendra. A l’agost de 1936, 
el capità Mira formà part de la columna “Casassala” que sortí de 
Castelló cap a Terol i en arribar a la Puebla de Valverde, la guàrdia 
civil féu baixar els milicians dels camions i després de metrallar-los 
es va passar al bàndol “nacional”.  Antoni Mira es negà a participar 
en la massacre i fou declarat en rebel·lió. 

Quan don José traslladà l’acadèmia al raval de sant Francesc i 
entraren mestres “del movimiento”, l’excapità no gosà forçar la situació 
i abandonà l’acadèmia per obrir una escola de repàs dalt de “la Cubana”, 
botiga de roba al raval del Socors. Entre els nous ensenyants hi havia 
mossèn Alvaro Capdevila, V. Enrique Tarancón que donava filosofia 
(en realitat era teologia) i Enriqueta Landete Albalat, llicenciada, com 
don José, condició que donava competència a l’acadèmia i l’utoritzava 
per realitzar exàmens. 

Només acabar el batxillerat, Agustí entengué de primera mà la 
premonitòria resposta del mestre Vilaplana, “son fill mai no podrà 
fer classes”. Un discapacitat no donava la imatge estètica requerida 
per ser mestre i totes les gestions per entrar al cos de Magisteri li 
foren denegades. L’esperit de sacrifici inculcat per la família no li 
permeté cedir ni ser una càrrega per a sa mare. Un dels parroquians 
més assidus de la taverna era Agustí Aragonés Alcoverro, “lo Rullo”, 
el conegué cec, però haviat estat sempre cotxer i, segons deien, a 
causa d’una història de faldilles, va rebre un fort cop de bastó al 
clatell que el deixà sense vista. Vivia a l’arc de la plaça de sant Valent, 
a la quadra dels “Torro” i malgrat la ceguesa es passejava tot el poble 
venent números de la rifa de sabó “d’oloreta”, colònia, algun pollastre 
en temps senyalat i fins i tot un corder per Nadal. El tio “Rullo” li 
féu la proposta de fer-se càrrec de l’associació local de cecs i així es 
trauria algun diner. Acceptà la faena, que va desenvolupar fins que el 
1948 va anar-se’n a estudiar a Barcelona. 

Molt prop del museu Picasso de Barcelona hi vivia Antonia, 
germana del tio Marin, i el nebot, Sebastià Chaler Guimerà. Com 
que la casa era gran, ben sovint llogaven alguna habitació a gent de 
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Vinaròs que venia de pas. Era un quart pis 
i massa allunyat de la Ronda Universitat,  
tot i això Agustí estava encantat, sobretot 
perquè allà acostumaven a reunir-se uns 
quants estudiants, entre els quals Manuel 
Foguet era el cicerò; escrivia una mena de 
sainets que després declamava amb fruïció 
davant dels entusiasmats assistents. Al 
curs següent, amb el camió dels Gil, mare 
i fill tornaren a Barcelona i s’instal·laren 
en una pensió del carrer Pelai. L’estada va 
durar el temps que la mare aconseguí una 
habitació a la mateixa Ronda i prop de 

la Universitat. La pensió era regentada per un matrimoni de Berga 
que hostatjava dos estudiants de Tremp, un viatjant de teixits, i un 
vinarossenc amb l’habitació habilitada com a obrador d’orfebreria. 
Havia aprés l’ofici a l’Argentina i tenia una germana a Vinaròs, 
casada amb un oficial forner. Malauradament, en una de les visites a 
la família, agafà una pulmonia i va morir al poble.

Un dia, en sortir del portal gairebé va topar amb Alfred Giner 
Sorolla, que aleshores treballava al laboratori del Dr. Andreu, el 
de les famoses pastilles, però li va comunicar que estava tramitant 
papers per anar-se’n a Anglaterra. Sovint es trobava també amb 
Paco Vilaplana Perciva, que havia format part del grup del vicariet 
Tarancon, però mai no es digueren ni una paraula.

Acabada la carrera tornà al poble i novament topà amb la negativa 
d’accés al cos de Magisteri. El seu esperit de lluita era incombustible 
i va remoure cel i terra fins assabentar-se que l’estat francès donava 
beques d’estudi. No s’ho pensà dues vegades i va enviar tota la paperassa 
que li demanaven; fínalment se li obria una porta quan s’assabentà 
que li l’havien concedit. El problema, aleshores, era aconseguir la 
documentació per sortir ja que la beca es perdia si vencia el termini. Al 
principi la mare s’esglaià, “Fill meu, com se t’acut anar-te’n a l’estranger 
en estes condicions?”, però en veure’l tan decidit i pensant com se les 
habia arreglat a Barcelona, acabà claudicant.

Carnet d’estudiant
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Calia espavilar-se. Se’n va anar a Castelló amb els avals del factor 
de l’estació Sebastià Baila Tosca, del cap de la CENS local i del 
farmacèutic i alcalde de Benicarló, Ramon Cid López, germà de 
José Cid, que havia estat secretari de l’Ajuntament de Vinaròs. A la 
finestreta del govern civil el miraren amb comisseració i li digueren 
que els avals de Vinaròs no servien per a res. Aleshores, lliurà al 
funcionari el sobre del farmacèutic que, en llegir-ne el contingut, 
aixecà la vista i amb un somriure condescendent li digué, “Hombre, 
ésto es otra cosa”. Es va alçar de la cadira i trucà a la porta del director. 
No va tardar més de deu minuts a sortir i amb extrema amabilitat 
li digué, “Ya puede irse tranquilo a su casa que pronto tendrà los 
papeles en regla”. A la setmana següent ja tenia el passaport. Els avals 
de Ramon Cid, persona destacada del règim a la província, els havia 
aconseguit mitjançant la intervenció del cap de policia de Girona, 
pare d’unes amigues que havia conegut a Barcelona.

Sol i amb dos maletes, mamprengué el viatge cap a la frontera 
on hagué de fer transbord a un tren francés que el dugué a Lió. Allà 
va passar un any estudiant francés i fins i tot aconseguí faena unes 
hores al dia en una empresa de productes de perfumeria. La tasca 
era molt simple ja que només havia d’envasar els flascons. La seua 
fustració era no haver pogut aconseguir la beca a París, però un dels 
companys l’aconsellà que s’informés ja que una vegada allí podia 
demanar trasllat d’universitat. El company tenia raó i el curs següent 
l’acabà a París. Tal com havia fet a Lió, només arribar va començar 
a relacionar-se per veure si podia aconseguir fer classes de castellà 
cosa que, evidentment, va fer-se realitat. La fortalesa del seu esperit 
era tan sòlida que fins i tot acceptà fer classes en un sisé pis sense 
ascensor, i ni un sol dia, amb pluja o neu, va aplegar al pis ni amb 
un minut de retard.  

En tornar amb la llicenciatura de francés, el 1954, fou requerit 
per don José Vidal, director de l’Acadèmia. El primer dia que entrà 
a l’aula, senti el murmuri de la xerrameca dels alumnes sense poder-
los distingir perquè l’enlluernava el sol que entrava per la balconada. 
De sobte, va sentir un soroll paregut als cops militars de taló alhora 
que unes quantes ombres s’incorporaven tot mantenint-se en posat 
ferm i en complet silenci. Convençut que darrere seu havia arribat 
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algun personatge important, es féu a un costat per donar-li pas, però 
en girar-se, comprovà que no hi havia ningú i que aquella mostra de 
respecte anava destinada a la seua persona. La iniciativa havia estat 
de Carles Santos, que estava assegut contra el balcó amb les seues 
cosines i, de manera instantània, la seua actitud va ser secundada per 
tota la classe. Va ser la primera i l’última vegada en tota la seua vida 
que se li feia una cosa així. No ho oblidà mai.

Sarcasmes de la vida, al poc temps d’entrar com a ensenyant a 
l’Acadèmia s’hi incorporà el mestre Vilaplana, que temps abans, ha-
via assegurat a la família que Agustí mai no podria fer de mestre. 
Tot i que no s’havia implicat en política, fou detingut i empresonat 
al convent de Benicarló on va ser visitat per Paco Vaquer Llàtser 
“Chaldy” i alguns exalumnes fills dels guanyadors, encara que amb 
l’advertència que anaven a veure el mestre i no la persona, per la 
qual no podien fer res. En sortir de la presó fou apartat pel règim de 
l’escola pública, on havia exercit el seu mestratge innovador durant 
la República, i es va veure relegat a la preparació d’alumnes de l’Aca-
dèmia per a les proves d’ingrés al Batxillerat. 

Amb la incorporació de don Agustín a l’acadèmia, el director 
va tractar de fer un esforç per redreçar-la i consolidar-la ampliant 
les matèries, però mai no va funcionar de manera satisfactòria i al 
cap d’uns anys, don Agustín començà a considerar la possibilitat 
d’establir-se pel seu compte i obrir una escola privada atés que, segons 
que observava, el futur de l’acadèmia no estava assegurat. Deu anys 
després, el 1964, inaugurà el Liceo Quijote. Evidentment, no s’havia 

Paris 1952, dibuix fet per un company de pis
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equivocat ja que, al poc temps, el mateix 
don José Vidal entra a formar part de la 
plantilla de professors únicament durant 
un curs, el de la seua jubilació. 

La idea d’obrir una escola ben dotada 
de material, professorat i un ampli pati 
d’esbarjo, tenia molt de sentit, però 
l’apertura coincidí amb l’inici de les obres 
de l’institut, la qual cosa va suposar un cop 
molt gran per al sacrifici econòmic que 
havia fet. Tanmateix, el que semblava que 
havia de ser la seua ruïna fou tot el contrari. 
En arribar a un concert amb el ministeri, 
el Quijote deixà de ser una acadèmia de 
preparació del batxillerat per convertir-se 
en una escola de primària i va passar de cinquanta a dos-cents alumnes 
d’ambdós sexes.

Però el seu coratge emprenedor no va acabar en l’escola. El 1969 
aconseguí plaça d’interí a l’institut Leopoldo Querol de Vinaròs i el 
1978, en aprovar les oposicions de francés, obtingué plaça a l’institut de 
Benicarló, en companyia de Paco Baila i Conxin Fons; dos anys després 
passà definitivament al de Vinaròs, on acabà la seua vida professional.

De l’antifranquisme a la transició

El pas de don Agustín per l’institut de Vinaròs és més que 
conegut pels centenars d’alumnes que van passar per les seues classes 
i el rebatejaren mil i una vegades, tot i que els més afins el tractaven 
sempre amb l’amistós “don Agus”. El que no es coneix tant és la 
seua generositat i estímul amb el grup de joves, que a finals dels anys 
seixanta del segle passat iniciaren els primers moviments clandestins 
que posaren les bases de l’antifranquisme vinarossenc. 

Malgrat que se’l va dimonitzar com a instigador de la vaga 
d’estudiants de l’institut i de la “subversió cultural” dels anys 
setanta, don Agus mai no va ser militant de res ni incitador de cap 

El mestre entre Emili Fressinier 
i Pepe Farga
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activitat antifranquista. Era un gran humanista, rigorós i estricte 
en les conviccions personals i “formalment” respectuós amb l’ordre 
establert. S’havia guanyat la professió i la plaça a pols, no com altres 
“fills de mestre” o “oportunistes del règim” que entraven per la porta 
gran sense necessitat de mèrits propis. Va suportar estoicament els 
anys difícils de la dictadura falangista, però la seua fortalesa interior 
es mantingué inalterable.

Quan el règim començà a clivellar-se 
i el jovent més inquiet necessitava refe-
rents, la seua acollidora estança es conver-
tí en universitat alternativa. Era al primer 
pis del que havia estat la taverna, llarga i 
estreta, presidida per un enorme aparell 
de ràdio estereofònic, quadres amb làmi-
nes de Picasso, l’entranyable caricatura 
que li havia fet J. Ramón Hortas i una 
pila de discos seleccionats a Barcelona i 
Andorra. Els diumenges, matí o vespra-
da, o matí i vesprada, anaven a veure’l els 
més assedegats a amerar-se de la seua sa-
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viesa. Tertúlies sobre la història que amagaven els llibres de text; sessions 
de música francesa amb traduccions en directe de Brel, Brassens o Jean 
Ferrat; debats sobre poemes de Brecht o Miguel Hernández; lectura i 
anàlisi de noveles de Dostoiesvki o Tolstoi... Tot això combinat amb 
algun viatge a Barcelona per assistir a sessions de la filmoteca o com a 
guia del museu Picasso.

Fou una breu i intensa etapa que va ordenar el funcionament del 
cervell d’aquells joves perquè cadascú pogués caminar “intel·lectualment” 
amb les pròpies cames. Alguns es quedaren en aquesta etapa, altres 
necessitaren anar més endavant. El règim no donava moltes opcions 
però hi havia dos elements que permetien actuar: un era l’extrema 
mediocritat dels quadres del règim, l’altra les esquerdes que el moviment 
obrer i popular anava provocant amb sang, suor i llàgrimes.

No es podia comptar amb don Agus per a cap activitat partidista 
ni acció subersiva directa. Ell era un humanista i la seua feblesa era 
el cinema, la música i la literatura. El jovent inquiet d’aleshores eren 
inexperts pobletants amb ganes de canviar el món, però de seguida 
caigueren a sobre vinarossencs compromesos del moviment estudiantil 
amb intencions diverses. Lluís Balada Ortega, des de Madrid, fou 
generós i altruïsta en posar-se sense condicions al costat del grup més 
decidit a preparar la vaga d’esdudiants. Ramon Pla Marco començà 
com a instructor esportiu per preparar els “atletes” del grup a competir 
contra els de la OJE i acabà d’enllaç entre el grup i els esdeveniments 
de Barcelona. L’escultor Sebastià Miralles incità els més ingenus a 
organitzar les seues fantasies artístiques més elitistes amb exposicions 
“d’art pobre” a l’aire lliure. No podia faltar Carles Santos que posava 
seny a moltes reunions i subministrava filmacions clandestines de les 
grans manifestacions de Barcelona. Tots ells tenien una relació més o 
menys directa amb el mestre que continuava sent el centre i pal de paller 
de les iniciatives culturals del grup. Cedí una sala del seu col·legi per 
celebrar conferències i també s’arriscà a l’organització d’alguna exposició. 
Ell, però, sempre va romandre a l’ombra.  

El cinema fou la manera d’aconseguir moure don Agustin i 
d’implicar-lo en una activitat de caràcter més públic. Era l’any 1969 
i alguns franquistes començaren a entendre que el règim era una llosa 
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per a una Espanya més propera d’Àfrica que 
d’Europa. Mossén Fibla, aleshores professor de 
l’institut, fou la clau que obrí la primera porta. 
A través d’ell es connectà amb el secretari de 
l’Ajuntament, una persona singular amb qui 
es podia parlar obertament i, a més a més, era 
un gran cinèfil. Don Alberto Vera i el mossèn 
foren la primera tapadora del que seria el Cine-
Club. Després s’hi incorporà Pepín Gómez 
Sanjuan, més una discreta representació del 
grup de joves que havien tingut la iniciativa 
en nombre suficient per constituir la junta i 

aconseguir la legalització dels estatuts.

La peça fonamental va ser la complicitat d’uns cinèfils professionals, 
els germans Jaques, que cediren gatruïtament el Coliseum i s’obrí 
una finestra que començà a dissipar l’aire viciat i corromput de feia 
trenta anys. Normalment “Don Agus” s’encarregava de conduir els 
debats, però no estava sol, alguna vegada el substituí Alberto Vera, 
la projecció de “Roma ciutat oberta”, de Rossellini, tingué una 
magistral intervenció del controvertit Lluís Terol Cherta, i mossèn 
Fibla s’encarrega del col·loqui de “L’evangeli segons sant Mateu”, de 
Passolini. Però una intervenció de Pepin Gómez, basada en la forma 
i els valors purament cinematogràfics de la pamfletària pel·lícula 
“Cal cremar un home”, dels germans Taviani, provoca una reacció 
contrària entre un públic enardit pel missatge polític del film que 
obligà el propietari del local a apagar els llums i advertir al públic 
assistent que a les portes del cinema estava la benemèrita.

A partir d’aleshors, els prohoms de la Junta decidiren prescindir 
de pel·lícules compromeses i el grup de joves hagueren de buscar-se 
un altre camí. Es va aprofitar el contacte amb un grup de sant Mateu 
que havia muntat un Teleclub i necessitaven una persona “entesa” en 
cinema per dirigir els col·loquis que acompanyaven les projeccions, 
i ningú millor que el nostre protagonista. Cal recordar la divertida 
anècdota de la seua primera intervenció com a moderador d’un 
col·loqui més que singular. Enmig d’una cridòria fora del normal, 
aparegueren a la pantalla les primers imatges del film d’Orson Welles 

Mossèn Joaquín Fibla
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“Ciutadà Kane” i es féu el silenci. En acabar el debat, el saber fer 
del mestre fou recompensat amb una caixa de pastissets que, ben 
avergonyit, no volia acceptar i el capellà organitzador hagué de fer 
mans i mànigues perquè, molt a contracor, se l’emportés, no sense 
advertir que no tornaria si se li feia qualsevol mena d’obsequi. Aquell 
va ser el primer d’una tanda periòdica de viatges a sant Mateu i  
altres localitats. 

Naturalment, si allí funcionava per què no a Vinaròs. Però 
un teleclub no era el que la colla de joves necessitava encara que 
l’entusiasme dels activistes cuturals santmateuans serví de gran 
estímul i, amb l’ajut d’uns quants companys, estudiants a Barcelona, 
començaren a moure’s per posar dempeus una nova estructura 
cívicocultural que donés sortida als seus anhels de llibertat.    

En la nova singladura també estigué present el compromís de 
“don Agus” i va ser a casa seua on es decidí organitzar públicament 
la primera mostra de teatre d’avantguarda, “Tot esperant Godot” 
de Samuel Becket, a càrrec del grup universitari gironí “Tespis”. 
La representació, d’una qualitat extraordinària, tingué lloc al saló 
del cine del “sinyó vicari”. No va ser un gran exit de taquilla i els 
organitzadors, a més de pagar l’entrada, hagueren de posar diners de 
la butxaca, cosa que es convertí en habitual durant un temps.

Els esdeveniments generals no donaven espai a la reflexió, el grup 
s’havia posat en marxa i res no el podia aturar. Si aquell jovent inquiet 
havia perdut la temor de fer activitats, per 
què no havia de respondre la població? 
“Don Agus” era el Cine-Club, i el joves 
anaven per un altre camí; després de donar-
los la primera empenta els deixà navegar 
pel seu compte sense tallar del tot el cordó 
umbilical. La segona activitat fou el recital 
de Pi de la Serra, també al “cine vicari”. 
Aquesta vegada l’èxit de públic fou absolut, 
malgrat que la censura havia prohibit la 
meitat de les cançons previstes. Va ser la 
primera pedra sòlida del futur edifici del 
Centre Excusionista amb què els deixebles 
tallaren la corda que els unia al mestre, i es 
quedaren només amb la persona. Pi de la Serra, al Cine Vicari
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Tot i això, encara havien de caminar junts el final del trajecte fins 
que aconseguiren l’aprovació dels estatuts del Centre. La separació 
del mestre i els deixebles fou apoteòsica. Una setmana cultural 
sencera, plena de conferències, cinema i música, amb un seguiment 
de públic que féu sonar totes les alarmes de la repressió, de manera 
que els tentacles agonitzants del sistema encara gosaren interrogar el 
mestre i, fins i tot, el secretari de l’Ajuntament.

Des d’aleshores el centre de les activitats locals el compartia el 
Cine-Club, que es mantingué molts anys més gràcies a l’energia que 
emanava constantment de “Don Agus”, i el Centre Excursionista que, 
a més de traure de polleguera bona part dels regidors del Consistori, 
presidit pel un tolerant Lluís Franco, també exasperà la guàrdia civil. 
A diferència del Cine-Club, amb l’omnipresent mestre, el Centre no 
pogué resistir la politizació i la profussió de partits competint per un 
miserable espai de poder el llançà a perdre. Tanmateix, un sector del 
jovent local sempre ha recordat aquells anys setanta com els millors 
de la seua vida.

Naturalment, les autoritats franquistes mai no veieren el mestre 
amb simpatia, amb l’excepció d’uns quants, com l’alcalde Lluís 
Franco, amb el qual tingué certa connivència. Tanmateix, sempre va 
ser tractat, com no podia ser més, amb el més absolut respecte com 
a persona i com a professional. Tant fou així, que el reconeixement 

a la seua trajectòria humanística, 
cultural i professional no fou 
pòstum. Un dels deixebles i 
admiradors més fidels i constants 
a demostrar-li afecte, Sebastià 
Casanova Marmaña, fou el primer 
a homenatjar-lo amb la proposta 
de concessió de l’Alé vinarossenc 
de 1997, sota el patrocini de la 
fundació “Caixa Vinaròs”. El 
1999, novament per iniciativa de 
Sebastià Casanova que actuava 
en nom de la Fundació, l’última 
Corporació presidida per Ramon 
Bofill reconegué els valors que 
sempre havia representat la 
trajectòria vital del mestre i acordà 
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posar el seu nom a un carrer, per tal que les generacions futures 
el poguessen tenir present. Fou l’últim dia de festes, poc abans de 
fer-se càrrec de l’alcaldia Jacinto Moliner. El discurs inaugural fou 
pronunciat pel regidor Gaspar Redó, i un plat tan suculent com 
popular, sèpia amb patates, fou servit pel restaurant “El langostino 
de oro” a peu de carrer, i amb l’acompanyament musical del grup 
local Tresmall. 

Quan “Caixa Vinaròs” decidí el 2002, posar en marxa un Cicle 
de Curmetratges —que tant arrelament ha tingut al llarg dels anys— 
ningú no qüestionà la proposta de Sebastià Casanova de nomenar-
lo “Agustí Comes”, com a reconeixement del seu paper vital en la 
fundació, consolidació i llarga trajectòria del Cine-Club Vinaròs.

Des d’aquí el nostre homenatge a una persona sense la qual, alguns 
dels deixebles antifranquistes haurien estat incapaços de trobar sentit 
i coherència a les seues vides. Semblantment, tant pel que fa a la 
inquietud política apartidista, a l’activitat cultural, o simplement a 
l’empatia de les relacions personals, tothom que va tenir el privilegi 
de confraternitzar amb ell, en restà marcat per sempre més.     
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