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Rafael Font i Farran (Sitges, 1912 - Auxerre, 2003), periodista vocacional i precoç,
fou, el març de 1931, amb només divuit anys, i com a membre d’Estat Català,
un dels més joves participants a la Conferència d’Esquerres Catalanes
en la qual es fundà Esquerra Republicana de Catalunya.

Després d’un breu pas pel PNRE s’incorporà al POUM durant la Guerra Civil,
patint la persecució subsegüent a la seva il·legalització.

Amb la derrota de la República, s’exilià a França, on continuà la seva feina
de periodista i esdevingué, com a militant del POUM, un dels dirigents
de la Quarta Internacional durant la Segona Guerra Mundial.

Rafael Font Vaillant (Puteaux, 1952)

Escriptor, artista visual, fotògraf i periodista. Autor de novel·les: Film-maker, Ecrans de sang,

Candidats!; llibres de fotografies: A la lisière de Paris, Euro-outskirts, La Seine, Guernica, 2007;

i assaig: Les ordinateurs domestiques: promesses et limites de l’informatique dans la vie
quotidienne. El 2016, amb el títol «Rafael Font Vaillant — words, colors, shapes, and a world that 

may be dying out», li fou dedicada una monografia a la seva obra d’artista visual amb més de 

vuitanta obres d’art contemporani.

Graduat del Centre de Formation des Journalistes de París, el 1996 va fundar el setmanari

econòmic francès ThermPresse, que va vendre el 2018. El 2019, va crear A2S, Art Société
Science, Paris, revista d’actualitat cultural parisenca.

Als anys 1960 fou responsable de la secció de cinema del setmanari L’Eco de Sitges.
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I«Hem rebut amb molta satisfacció la notícia

que el nostre Ajuntament ha concedit aquest

any la "Ploma d'Or", al nostre estimat amic i

volgut col·laborador el senyor Rafael Font i Farran.

Enumerar la trajectòria periodística i literària

de Font i Farran seria per demés ja que és prou

coneguda per tots. És tota una vida dedicada

al periodisme i tota una vida posada amb el

pensament sobre Sitges, la seva vila nadiua i

estimada. Des dels diferents llocs on ell ha actuat

sempre ha marcat el seu sitgetanisme. Entre

notícia i notícia des de "France-Presse",

a París, hi col·locava més d'una vegada coses

rellevants de la nostra Vila, i la seva col·laboració

en tots els mitjans de comunicació local la

seva signatura ha avalat i avala els seus millors

sentiments.

El felicitem i alhora ens enorgullim que tan

preuada distinció hagi anat a un dels nostres

distingits compatricis.»1

1 «L'Ajuntament concedeix aquest any la "Ploma d'Or" a Rafael Font i Farran»,

L'Eco de Sitges, 6 de febrer de 1993, p.41.



FUNDACIÓ JOSEP IRLA
historia@irla.cat

EDITOR
JOSEP VALL

EQUIP EDITORIAL
JOAN ALMACELLAS
CARME PUJOL

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA
SOFIA LOZANO

DISSENY ORIGINAL
JORDI VINYETS

IMPRESSIÓ
GRÀFIQUES CUSCÓ

ISBN
978-84-09-41240-2

DIPÒSIT LEGAL
B 10648-2022

Són rigorosament prohibides, sense l’autorització
escrita dels titulars del copyright, la reproducció total
o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment
i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament
informàtic, la distribució d’exemplars mitjançant lloguer
o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases
de dades i la consulta a través de la xarxa telemàtica
o d’internet. Les infraccions d’aquests drets estan
sotmeses a les sancions establertes per les lleis.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP

Font Vaillant, Rafael 1952- autor

Rafael Font i Farran : vida d'un revolucionari
Bibliografia. Índex
ISBN 9788409412402
I. Fundació Josep Irla, entitat editora II. Títol
1. Font i Farran, R. (Rafael), 1912-2003 2. Periodis-
tes – Catalunya – Biografia. 3. Polítics - Catalunya 
- Biografia. 4. Republicanisme - Catalunya - Histò-
ria - S. XX.
929Font i Farran, R.
329.23(460.23)"19"



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

7

V
ID

A
 D

'U
N

 R
E

V
O

L
U

C
IO

N
A

R
I

Sumari

Presentació. El llegat d'un sitgetà il·lustre ........................................................... 9

AurorA CArbonell i AbellA

Pròleg. El burgès que apostà per la revolució ....................................................11

rolAnd SierrA

RAFAEL FONT I FARRAN.

VIDA D'UN REVOLUCIONARI

rAfAel font VAillAnt

introducció. El meu pare ........................................................................................ 13

  1. Compromís ......................................................................................................... 15

 

  2. República. .......................................................................................................... 33

  3. Guerra Civil ........................................................................................................ 59

 

  4. Exili ..................................................................................................................... 97

 5.  Final ...................................................................................................................129

  Fons documentals i gràfics consultats ..........................................................................145

  Bibliografia ...............................................................................................................................147

  Índex onomàstic .....................................................................................................................149



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

8

Sitges,

4 de desembre de 1999

Rafael Font i Farran

a Ràdio Maricel,

amb un fons «modernista»

de caixes d'ous i suro

com a aïllament acústic.

RFV



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

9

V
ID

A
 D

'U
N

 R
E

V
O

L
U

C
IO

N
A

R
IPreservar la memòria històrica del país com a patrimoni col·lectiu és un deu-

re que tenim com a societat. Aquest llibre dedicat al sitgetà Rafael Font i Far-

ran, és un exemple de la importància de conservar el nostre llegat sobretot pen-

sant en generacions futures.

Aquestes pàgines recullen la visió de Rafael Font i Farran sobre la Guerra Ci-

vil, l’exili o la repressió franquista, fets que són importants no oblidar per tal 

que no es tornin a produir mai més. Es tracta d’un assaig —escrit pel seu propi 

fill, Rafael Font Vaillant— a partir de les seves memòries que ens mostra el seu 

catalanisme amb un gran compromís per defensar els seus ideals. Dècades de 

lluita política contra dictadors com Primo de Rivera o Franco, permeten reivin-

dicar la figura de Rafael Font i Farran.

Com a alcaldessa de Sitges, em fa especial il·lusió obrir aquest relat que posa 

de manifest les paraules i els pensaments de qui el 1993 va rebre la Ploma d’Or, 

atorgada per l’Ajuntament de Sitges. Un reconeixement del seu poble natal que 

destaca la seva trajectòria, des de ben jove, a mitjans de comunicació com L’Es-

tudiant, L’Opinió, La Batalla, L’Eco de Sitges o l’Agence France-Presse. També 

a Baluart de Sitges i el seu successor La Punta, setmanaris independents de la 

vida local sitgetana i els seus voltants, impulsats pel seu pare, Rafael Font i Tor-

ralbas, sitgetà com ell. Rafael Font i Farran va ser un periodista per vocació, tot 

i que de formació fou llicenciat en Dret. En la seva trajectòria també són remar-

cables els opuscles Paraules de Joventut i La crisi de les esquerres.

Quant al seu activisme, a la Universitat de Barcelona es va convertir en un lí-

der estudiantil i, posteriorment, va ser membre d’Estat Català i com a tal un dels 

fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya, organització que abandonà 

per passar al Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra i finalment esdevenir mi-

litant i dirigent del Partit Obrer d’Unificació Marxista.

Un cop acabada la guerra, es va veure forçat a abandonar el país i va marxar 

a França, com tantes i tantes persones que van haver d’abandonar casa seva 

per buscar un entorn segur. Tot i que va estar més de mitja vida fora de la vila 

de Sitges a causa de l’exili, sempre va tenir present la seva Blanca Subur esti-

mada, i dècades més tard va visitar-la amb assiduïtat.

Ara el seu llegat perviu també mitjançant aquest llibre.

PRESENTACIÓ

El llegat d'un sitgetà il·lustre 
AURORA CARBONELL I ABELLA
ALCALDESSA DE SITGES
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Sitges, 1999

Dos matrimonis amics amb l'icònic perfil sitgetà

presidit per l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

D'esquerra a dreta: Rafael Font i Farran, Colette Vaillant, Rosa Cimorra i Joan Soler-Jové. 

JSJ
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INet de dos prohoms sitgetans (Felip Font i Falp —que exercí de notari de la 

vila durant quasi sis dècades— i de Josep Farran i Llopart —un americano enri-

quit a Guantánamo amb el comerç i la banca), Rafael Font i Farran estava desti-

nat a ser un clar exponent de la petita burgesia a la qual pertanyia. En lloc d’això, 

des de ben jove emprengué un enrevessat periple vital que el duria a transitar, 

entre les acaballes de la dictadura de Primo de Rivera i el final de la Guerra Ci-

vil, per diversos partits polítics i grups d’opinió. 

El 1928, amb només setze anys, de la Facultat de Dret estant, Font i Farran 

impulsà la revista L’Estudiant, on publicaria els seus primers articles. Entre els 

disset i els vint-i-quatre anys, fou un testimoni privilegiat dels grans episodis que 

sacsejarien Catalunya fins al 1936: la proclamació de la Segona República, les 

lluites internes entre les esquerres catalanistes, els Fets del Sis d’Octubre, etc. 

Primer des d’Estat Català i més endavant des d’Esquerra Republicana de Ca-

talunya —en el congrés fundacional de la qual participà— i des del Partit Nacio-

nalista Republicà d’Esquerra —del qual fou també cofundador—, el jove sitgetà 

visqué des de primera línia la lluita política del país, participant en mítings i es-

crivint manifestos. Paral·lelament, del 1931 al 1934 fou un dels redactors del ro-

tatiu L’Opinió i des de les seves pàgines mantingué un intens debat ideològic 

amb el sindicalista anarquista, Joan Peiró.

En començar la Guerra Civil, que el sorprengué treballant a la Comissaria Ge-

neral d’Ordre Públic, el cansament que sentia per la «vella política» impel·lí Font 

i Farran a realitzar un nou viratge existencial, incorporant-se a les files del Partit 

Obrer d'Unificació Marxista, on coneixeria Andreu Nin i patiria les conseqüènci-

es dels sagnants Fets de Maig del 1937. Empresonat a la Model, d’allà seria tras-

lladat al terrible camp de treball dels Omells de na Gaia i novament a la Model, 

d’on sortiria el gener del 1939 per marxar cap a l’exili.

Després de viure més d’un any a Brussel·les, Font i Farran s’instal·là a París i 

esdevingué, coincidint amb l’ocupació nazi de la capital francesa, un dels res-

ponsables de la Secció Europea de la Quarta Internacional. A partir del 1956, 

abandonada ja la lluita política, començà a treballar a l’Agence France-Presse, i 

el 1963 tornà per primera vegada a Espanya.

PRÒLEG

El burgès
que apostà per la revolució
ROLAND SIERRA
HISTORIADOR
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Fontainebleau, 1956

Rafael Font i Farran amb la seva esposa Colette Vaillant i els fills Rafael i Charles.

RFV
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INTRODUCCIÓ

El meu pare

Més de trenta anys de lluita política contra quatre dictadors. Successivament. 

O simultàniament. A Barcelona i a París. Clandestinitat. Revolucions. Guerres. 

Civil o mundial. Presons. Camps de concentració. Particularment un camp en el 

qual es matava per un sí o per un no.

Tal va ser Rafael Font i Farran, nascut el 1912, qui fou successivament un dels 

fundadors d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit Nacionalista Repu-

blicà d'Esquerra, assistent parlamentari de Lluís Companys, representant d'Es-

panya a la Secretaria Europea de la Quarta Internacional i membre del Comitè 

Executiu del Partit Obrer d'Unificació Marxista.

Colette, la vídua de Rafael Font i Farran, la meva mare, estava convençuda 

que el seu marit mai havia escrit les seves memòries, però, en el seu àtic, vaig 

trobar, en una gran caixa de cartró plena de papers polsegosos, tres textos inè-

dits en els quals el meu pare explica la seva vida: dos textos mecanografiats de 

cent fulls, en català, i un manuscrit d'unes seixanta pàgines en francès.1

Rafael Font i Farran, que tenia més de noranta anys, va demanar a la seva es-

posa que truqués, a Espanya, al seu pare —mort des de feia cinquanta anys. «El 

veig debilitar-se tots els dies», diu Colette. «No m'entén quan parlo amb ell».

El cap va a la ruïna. El cos també.

Un dia, no podia aguantar-se dret. Un altre dia, el seu ventre era tot inflat. 

«La medicina perllonga les nostres pobres vides i tothom pateix», Colette es 

queixa. Parla de «persecució»: «Per què anar tan lluny en la vida quan es perd 

la seva dignitat?».

Durant mesos, seran incessants anades i tornades entre Irancy, el petit poble 

de Borgonya, on Rafael Font i Farran s'havia retirat, i l'hospital d'Auxerre, a una 

dotzena de quilòmetres.

El novembre de 2003, el dia 19, a les 5 del matí, a l'hospital, va morir.

1 Els originals d'aquests tres documents es troben a la Biblioteca de Catalunya, després de 

la donació feta per la família.
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16 de juny de 1910

Els pares de

Rafael Font i Farran:

Rafael Font i Torralbas

i Dolors Farran i Llopart

en les seves noces. 

RFV
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Compromís 

1
Rafael Font i Farran2 va néixer el 26 de maig de 1912. A més de 700 quilòme-

tres d'Irancy. A Sitges.

Sitges avui viu sobretot gràcies al turisme, però el 1912 vivia principalment 

de la vinya, del comerç i de la pesca. El 1912, hi havia uns 4.000 sitgetans. Ara 

n’hi ha prop de 30.000.

La mare de Rafael Font i Farran, Dolors Farran, que tenia vint-i-vuit anys quan 

el meu pare va néixer, era filla d'un ric comerciant de Sitges, Josep Farran i Llo-

part, el qual, com molts altres sitgetans al segle XIX, havia anat a buscar fortu-

na a Cuba, que en aquells anys era encara una colònia espanyola. A Cuba, Jo-

sep Farran va viure trenta anys, a la regió de la ciutat de Guantánamo, de la qual 

va arribar a ser-ne alcalde. El 1895, quan tenia seixanta-quatre anys, va tornar a 

Sitges, com molts d'aquests sitgetans del Nou Món.

Sovint enriquits, molts d'aquests americanos, com se'ls anomenava, es van 

fer construir a Sitges algunes belles cases burgeses, sobretot en un carrer que 

va ser anomenat carrer de l'Illa de Cuba. En el número 2 d'aquest carrer, Jo-

sep Farran va comprar una casa, que va fer renovar completament. I que, haig 

de dir-ho, és menys cridanera que les que es conserven d'aquest període en 

aquest carrer. Va ser en aquesta casa que Rafael Font i Farran va néixer i va 

passar la seva joventut.

El pare de Rafael Font i Farran, Rafael Font i Torralbas, era també natural de 

Sitges com la seva dona, amb qui es va casar el 1910, quan tenia trenta-dos anys, 

i ella vint-i-sis. A la Universitat de Barcelona, Rafael Font i Torralbas va llicenci-

ar-se en Dret el 1901 i en Farmàcia el 1904. El seu avi era metge, el seu pare —

Felip Font i Falp— era notari i els seus quatre germans eren notari, metge o far-

macèutic. A la planta baixa de la casa del carrer de l'Illa de Cuba, Rafael Font 

i Torralbas va dirigir una farmàcia, l’Apotecaria Sitgetana, durant molts anys, 

abans de convertir-se en procurador davant els tribunals.

Però, al costat d'aquestes activitats, tenia dues passions. Íntimament lligades. 

La primera era el catalanisme. El meu avi era membre del partit catalanista de 

2 En diversos moments dels primers anys de la seva activitat periodística els seus articles 

aparegueren sovint signats amb la grafia normalitzada «Font i Ferran».
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1914

Rafael Font i Farran,

als dos anys d'edat,

abillat amb barretina

i trajo típic català

damunt d'un tatano

de fusta. 

RFV
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dreta hegemònic durant els primers vint anys del segle 

XX: la Lliga Regionalista. Segons Rafael Font i Farran, 

el seu pare era un «catalanista de cor», «un conserva-

dor de sentiment» i «gent d'ordre».

La segona passió de Rafael Font i Torralbas era la 

premsa. Ja durant els seus estudis a la universitat, va 

treballar com a periodista per La Renaixensa, diari ca-

talanista i conservador de Barcelona. «M'ho explicava 

de vegades i jo m'ho empassava com pa beneït», escriu 

Rafael Font i Farran a les seves memòries.

A finals de la dècada de 1920, Rafael Font i Farran va 

començar a treballar com a periodista quan era enca-

ra estudiant a la Universitat de Barcelona. Molts anys 

després, insistirà perquè el seu fill gran, Rafael, publi-

qui els seus primers articles periodístics quan era en-

cara a l'escola secundària.

A Sitges, durant molts anys, Rafael Font i Torral-

bas va ser membre de la redacció d'un setmanari ca-

talanista local, Baluart de Sitges, el primer número del 

qual va ser publicat el 1901. El 1924, aquest setmanari 

va ser prohibit per la dictadura del general Miguel Pri-

mo de Rivera, ferotge anticatalanista. Però, el 6 d'abril 

de 1924, només una setmana després d’aquesta prohi-

bició, un nou setmanari va ser creat a Sitges —de fet, 

era exactament el mateix però amb un títol diferent—, 

La Punta, cofundat i dirigit per Rafael Font i Torralbas.

Aquest mateix 1924, la dictadura de Primo de Rive-

ra va destituir Rafael Font i Torralbas del seu càrrec de 

secretari general del municipi de Sitges. Rafael Font i 

Farran, que llavors tenia dotze anys, va experimentar 

un forta «sensació d'injustícia». I estic convençut que 

aquest acomiadament va marcar tota la seva vida i in-

fluir, almenys en part, en les seves lluites polítiques fu-

tures per una societat que volia més justa.

Contra aquest acomiadament —que Rafael Font i Far-

ran qualifica com a il·legal i lligat, segons ell, a tripijocs 

locals—, Rafael Font i Torralbas va interposar un recurs, 

que va ser bloquejat immediatament per la Dictadura. 

Aquest recurs va ser jutjat per un tribunal només des-

prés de la caiguda de Primo de Rivera el 1930, i durant 

un procés en el qual Rafael Font i Farran, com a jove 

advocat, va defensar la causa del seu pare. Rafael Font 

i Farran escriu —sense excessiva modèstia— que aquest 

procés va ser «triomfal», perquè «els exregidors sitge-

1922

Rafael Font i Farran en la seva comunió. 

RFV
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Sitges, circa 1925

Rafael Font i Farran —segon per la dreta a la fila del davant—

amb companys més menuts. 

RFV
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tans que havien destituit el meu pare van ser condem-

nats pel tribunal a pagar una compensació financera».

Encara molt jove, Rafael Font i Farran ja era un fer-

vent catalanista com el seu pare. «El sentiment de ca-

talanitat fou el primer que em marcà». Un dia a l'esco-

la secundària sitgetana dels Germans Maristes, on era 

alumne, un marista va explicar als nens de la seva clas-

se que parlar català no els serviria de molt en la vida. 

«No vaig dir res, però la meva reacció fou d'una pro-

fonda hostilitat».

Però, a la fi del dia, després de l'escola, el jove Rafael 

Font i Farran escapava del castellà obligatori dels «Her-

manos Maristas» i podia parlar de nou la seva llengua, 

el català. Li agradava, en particular, llegir diaris en ca-

talà: el diari que el seu pare rebia, La Veu de Catalunya, 

i sobretot la revista infantil Patufet que, cada setmana, 

centenars de milers de petits catalans llegien com ell.

Rafael Font i Farran va insistir molt, el 1954, en el fet 

que el seu fill Rafael, de dos anys d'edat, anés disfres-

sat de Patufet a una festa a la seva escola infantil, prop 

de París. I jo vaig anar allà, disfressat de Patufet, amb 

la barretina sobre el cap.

El 1925, el col·legi marista de Sitges va tancar les seves 

portes i Rafael Font i Farran, amb tretze anys, va anar 

a acabar els seus estudis secundaris en un col·legi que 

es trobava en el recinte de la Universitat de Barcelona.

El fet d’anar a estudiar a Barcelona i no pas, com la 

majoria dels altres alumnes del col·legi marista, a la pro-

pera localitat de Vilanova i la Geltrú, va provocar una 

acceleració sobtada en la vida de Rafael Font i Farran. 

En les seves memòries, parla de nous horitzons que es 

van obrir per a ell, molt més ràpidament i més aviat que 

si hagués continuat estudiant a la seva comarca. Escriu 

que, «en gran mesura», això va determinar el seu futur.

Cada matí, «amb veritable joia», anava a l'estació de 

Sitges per agafar el tren cap a Barcelona. La gran ciu-

tat, a la vegada molt a prop i molt lluny de Sitges, que 

sempre l’havia atret com «un lloc de somni». «El meu 

primer abonament anyal del ferrocarril [...] em sembla-

va un passaport per a entrar en la "gran" existència.»

A Barcelona, el cor i els pulmons del catalanisme, 

Rafael Font i Farran va esdevenir, de manera bastant 

inevitable, encara més catalanista. «Vaig arribar a Bar-

celona sense massa idees clares, però molt catalanes».

En les seves memòries, evoca en particular els «sen-

timents d’indignació lírica» que li inspirava el molt an-

ticatalanista Primo de Rivera, sobretot quan aquest, el 

1925, va decidir dissoldre la Mancomunitat, establerta 

el 1914, causant-li «una impressió punyent».

Però el seu catalanisme ja no era el del seu pare, 

perquè girava a l'esquerra. Un senyal, entre d’altres, 

d'aquesta evolució: Rafael Font i Farran va començar 

a llegir un altre diari diferent al del seu pare, tan cata-

lanista com La Veu de Catalunya, però més progressis-

ta: La Publicitat.

El 1928, Rafael Font i Farran va acabar la seva edu-

cació secundària i va inscriure’s —sempre dintre del re-

cinte de la Universitat de Barcelona— a la Facultat de 

Dret: «per raons de continuïtat familiar, però potser sen-

se entusiasme delirant».

Així que va entrar a la universitat, a la tardor de 1928, 

Rafael Font i Farran, amb setze anys, va proposar als 

seus companys d'estudis, en un «manifest», la creació 

d'una revista dels d'estudiants de Barcelona. Una revista 

en català. I catalanista.3 «Fora de l'orientació catalana del 

meu esperit, no hi havia en començar gaires coses més».

Havia trobat ja el títol de la revista: L'Estudiant. Però 

faltava el més difícil: aconseguir, en la part inferior del 

manifest, les firmes d'estudiants disposats a participar 

en la creació de la revista. La primera firma va ser la d'un 

altre estudiant de Dret, una mica més gran, Josep Ma-

ria Lladó i Figueres, de divuit anys, que, més tard, tin-

dria una llarga carrera en el periodisme, arribant a ser 

president de l'Associació dels Periodistes de Barcelona.

A continuació, una dotzena d'altres estudiants va fir-

mar el manifest. I, poc temps després, va ser publicat el 

primer número de L'Estudiant, fet amb recursos molt 

limitats: els textos no eren impresos, sinó escrits amb 

una màquina d'escriure, i per a cada exemplar de L'Es-

tudiant, calia reproduir a mà els dibuixos!

En aquella època, a Espanya, calia, per a publicar una 

nova publicació, una autorització administrativa que la 

dictadura de Primo de Rivera atorgava amb molta mo-

deració. D'altra banda, tots els periodistes de L'Estudi-

ant eren encara menors, i en particular el director de la 

3 «El manifest de "L'Estudiant"», La Veu de Catalunya, 6 de no-

vembre de 1928, p. 4.
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Tardor de 1928

Full volant propagandístic

de L'Estudiant,

publicacó editada

per uns joveníssims

Rafael Font i Farran

i Josep Maria Lladó. 
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revista, Rafael Font i Farran. Per això, el meu avi, Rafael 

Font i Torralbas, va editar L'Estudiant com si es tractés 

d'un suplement del seu setmanari, La Punta. Un suple-

ment que tenia una periodicitat molt episòdica perquè... 

«sortiem quan podiem».

No obstant això, L'Estudiant va començar a prendre 

certa magnitud i va poder ser imprès en una imprem-

ta de Sitges. Va poder també llogar a Barcelona alguns 

metres quadrats d'oficines per al seu personal de redac-

ció, precisament al número 12 de la Rambla dels Estudis.

És cert que un diari té sempre més lectors quan l’ac-

tualitat és rica. I, des d'aquest punt de vista, L'Estudiant 

tenia sort perquè, a la Universitat de Barcelona, l'agitació 

estudiantil contra la dictadura era gairebé permanent. I 

va ser aquesta agitació que, ja publicat el quart número 

de L'Estudiant, pocs mesos després del seu naixement, 

provocà la seva prohibició. I la seva desaparició. D'altra 

banda, aquesta desaparició no era una catàstrofe to-

tal perquè L'Estudiant passava grans dificultats perquè 

«els mitjans econòmics eren naturalment molt escasos».

Rafael Font i Farran i els seus amics van publicar un 

comunicat de premsa per protestar contra la prohibi-

ció de L'Estudiant, i sembla que alguns diaris de Bar-

celona van reproduir aquest comunicat.

En nom del governador civil de la província, dos ins-

pectors de policia de Barcelona van anar a Sitges per 

donar al director de La Punta, del qual L'Estudiant era 

oficialment un suplement, l'ordre de prohibició. Rafael 

Font i Farran era llavors a Barcelona i, quan va tornar a 

Sitges al vespre, el seu pare li va dir que, si ell hagués 

estat en Sitges, la policia segurament l’hauria arrestat.

Uns mesos més tard, el 1929, Rafael Font i Farran i els 

seus companys de L'Estudiant van intentar crear una 

nova revista, Acció Universitària, però la seva existèn-

cia va ser igualment efímera.

Paral·lelament, Rafael Font i Farran —més que mai 

revoltat per «les agressions del govern de Madrid en 

contra de les aspiracions catalanes»— va participar en 

la creació d'una organització estudiantil catalanista, 

Esquerra Universitària, de la qual va escriure en les se-

ves memòries que era «un galimaties heterogeni i cri-

daner». A la fi de 1920, la Universitat de Barcelona era 

una olla en plena ebullició. «No seguíem el curs amb 

assiduïtat, perquè, per un sí o un no, fèiem vaga», diu, 

qualificant de «delirant i entusiasta» tot aquest perío-

de de la seva vida.

L'escriptor Lluís Ferran de Pol, també estudiant de 

la Facultat de Dret, recorda que Rafael Font i Farran 

sempre tenia les seves butxaques «plenes de pam-

flets il·legals». Segons Rafael Font i Farran, la «cançó 

de lluita» de tots aquests estudiants de Barcelona era 

«La Marsellesa», traduïda al català al segle XIX i ràpida-

ment adoptada pel catalanisme republicà.

Alguns dies, a la plaça de la Universitat, Rafael Font i 

Farran i els seus companys formaven petits grups com-

pactes, entre els quals altres estudiants, amagats, s’aju-

pien per treure llambordes de la pavimentació per a una 

barricada. Altres vegades, o potser el mateix dia, llan-

çaven tomàquets madurs contra la policia. O, al crit de 

«Visca la República!», corrien per les Rambles, encalçats 

per la policia. «Quan les coses es complicaven més, la 

policia intervenia a cavall», afegeix Rafael Font i Farran.

Una dia, ell i alguns amics van forçar les portes del 

gran saló d'honor de la Universitat per despenjar un re-

trat del Rei d'Espanya, sota l'autoritat del qual Primo 

de Rivera governava.

El 1928, poc després de la seva entrada a la univer-

sitat, Rafael Font i Farran va assistir a la seva primera 

vaga que protestava contra una decisió del ministre es-

panyol d'Educació que autoritzava dues escoles catò-

liques de Barcelona a concedir diplomes universitaris 

equivalents als de la Universitat. Rafael Font i Farran ex-

plica que per a ell, que havia estat educat en una família 

catòlica i que havia començat la seva educació secun-

dària en una escola religiosa, aquesta vaga va marcar 

«un primer allunyament» respecte al sentiment religiós.

En aquesta decisió del ministre que afavoria institu-

cions catòliques, Rafael Font i Farran diu que va veu-

re «certa connexió» entre el dictador i l'Església, de la 

qual Primo de Rivera desitjava el suport. Durant aquesta 

vaga, votada pels estudiants de manera «gairebé unàni-

me», amb excepció d'«algunes escaramusses menors» 

amb un nucli refractari d’estudiants, Rafael Font i Far-

ran va fer el seu debut com a tribú, cantant, en una mú-

sica de l'època, un text de la seva composició que deia 

més o menys: «Es diu que aquest ministre és boig...».

A la Universitat de Barcelona, Rafael Font i Farran es 

va convertir ràpidament en un dels líders de l'agitació 
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4 de desembre de 1928

Portada del primer número 

de L'Estudiant,

editada com a suplement

de La Punta de Sitges

amb l'editorial

signat per

Rafael Font i Farran.

BC
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contra la dictadura. Feia discursos molt sovint —parla 

de «petits discursos»—, de vegades davant de centenars 

d'estudiants, particularment des de les galeries del pri-

mer pis, que donen als patis de la Universitat. «Aquests 

discursos eren una mica la meva especialitat i, de ve-

gades, al vespre, jo tornava sense veu a casa, a Sitges».

En la dècada de 1960, sota la dictadura del general 

Franco, un alt funcionari del ministeri espanyol de l'In-

terior es va exclamar: «Però home, aquest Font i Far-

ran és sens dubte aquell noi que ens feia discursos als 

bancs de la Facultat...».

El cim de la «carrera» de Rafael Font i Farran com 

a líder estudiantil va ser potser el dia en què, a la fi de 

1929, quan la dictadura de Primo de Rivera ja estava 

acorralada, ell i alguns altres estudiants van protestar 

en veu alta davant del Govern Civil de Barcelona per 

exigir l'alliberament de companys empresonats. Sor-

prenentment, una delegació d’aquests manifestants, 

encapçalats per Rafael Font i Farran, va ser rebuda pel 

governador en persona, el general Ignasi Maria Despu-

jol que, sens dubte, hauria pogut fàcilment, en lloc d’ai-

xò, decidir la dispersió violenta de tots aquests petits 

impertinents per part de la policia.

«El general no estava content», diu Rafael Font i Far-

ran «però va acabar per demanar-nos els noms dels 

companys detinguts i "que vería lo que se podía hacer". 

Després d'un intercanvi animat amb els delegats estu-

diants, l'home va afegir "que los haría poner en liber-

tad". Recordo que aleshores vaig dir-li que seria millor 

que donés davant nostre l'ordre de llibertat i que tele-

fonés en aquest sentit a la Presó Model.

—Es que ustedes dudan de mi palabra de honor?, 

va replicar el governador blanc com la cera per la in-

dignació.

Recordo encara les meves paraules: "Nadie duda de 

su palabra, pero será mejor que podamos decir a los 

compañeros de abajo que se ha dado delante nuestro 

la orden de libertad. En caso contrario, no responde-

mos de nada...».

I els presoners van ser ràpidament posats en llibertat.

A la fi de 1929, a Catalunya, però també a tota Es-

panya, l'oposició al dictador Primo de Rivera estava 

creixent. I al gener de 1930, quan l'existència de la mo-

narquia era desafiada cada vegada més per un desig 

creixent de república en gran part de la població espa-

nyola, el rei Alfons XIII, va finalment decidir desfer-se 

de Primo Rivera, que es va exiliar a París.

«La dictadura va caure com una fruita podrida», es-

criu Rafael Font i Farran a les seves memòries. «De cop 

i volta, el grau de politització de la gent va augmentar 

enormement. La gent tenia un profund desig de canvi. 

Després de tots aquests anys d'immobilitat».

A la Universitat de Barcelona, on l'«efervescència 

política va créixer encara més», «gran part» dels seus 

amics de l'Esquerra Universitària, l'organització de la 

qual Rafael Font i Farran era un membre fundador, van 

afiliar-se a partits polítics. I ell va decidir que «havia» 

de fer com ells.

Però quin camí escollir?

En aquella època, militants sitgetans del PSOE li van 

proposar que s'unís a ells. Però el PSOE no era «un ve-

ritable pol d'atracció». Rafael Font i Farran escriu que 

a la seva generació els «sorprenia» la participació de 

membres del PSOE en institucions creades per Primo 

de Rivera, que era conciliador cap a alguns sectors mo-

derats de l'esquerra espanyola.

A la Universitat de Barcelona, de totes maneres, el 

PSOE no semblava molt popular, «no hi havia cap anar-

quista ni tampoc cap o gairebé cap membre del PSOE».

Hi havia una altra possibilitat: unir-se als anarquistes, 

molt influents dins la classe obrera catalana. Però tam-

poc l'anarquisme l'atreia perquè «ens semblava una no-

ció difusa, que poc podia oferir-nos en aquell període 

de lluita per un canvi de règim».

Aleshores, per què no unir-se als «que es deien co-

munistes», que a la Universitat de Barcelona, formaven 

un «grupet excitadíssim»? Aquests estudiants «tot ho 

veien a través de la Revolució Russa o del que els hi ha-

vien dit que havia estat la Revolució Russa». Tots tenien 

una «fidelitat absoluta» a Moscou. Però, li semblaven 

«un producte una mica artificial i desarrelat». «Aquell 

ambient, aleshores cridaner i simplista, que possava a 

tothom en el mateix sac i que caricaturitzava sens dub-

te el que havien fet a altres llocs gent d'envergadura, 

no era fet per atreure'm».

Rafael Font i Farran relata una discussió amb un 

d'aquests joves militants del PCE que li va explicar 

—«amb indulgència»— que les seves idees polítiques, 
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1928

Sortida del Club Natació Sitges.

Rafael Font i Farran apareix a la fila del davant, assegut, el segon per la dreta,

agafant-se les cames plegades i amb jaqueta fosca.

RFV
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errònies, s’assemblaven molt —massa!— a les idees del 

partit socialista-revolucionari rus, el gran rival dels bol-

xevics. Poc després de la Revolució d'Octubre de 1917, 

aquest partit socialista-revolucionari va ser liquidat 

pels bolxevics.

Al començament de 1930, Rafael Font i Farran era, 

en realitat, més aviat un «moderat», almenys en com-

paració amb els seus companys que lluitaven sota les 

banderes del comunisme o l'anarquisme, tot i que el seu 

catalanisme estava prenent «un colorit social vague, un 

desig d'allò que s'en diu la "justícia social"».

Finalment, el seu catalanisme, sobretot, va allunyar 

Rafael Font i Farran del PCE, dels anarquistes i del 

PSOE, ja que aquestes organitzacions no eren catala-

nistes, o molt poc. Però per a ell no era negociable. No-

més un exemple: quan va publicar el 1930 el seu primer 

article en la premsa, a La Punta, el setmanari bilingüe 

català/espanyol del seu pare, un article publicat en la 

portada del número del 29 de juny, «hauria estat incon-

cebible» que, en el seu «estat d'exaltació» catalanista, 

no ho hagués publicat en català.

En poques paraules: li calia «una organització que 

fos ben catalana, ben oposada al règim primorriverista 

i que fos allò que s'en deia d'"esquerra", partidaria del 

progrés social», I després de mesos de reflexió, va de-

cidir unir-se, el maig de 1930, a un petit grup, molt ca-

talanista, Estat Català, que, en aquell moment, estava 

prenent una orientació «més o menys obrerista», se-

gons Rafael Font i Farran.

El 1923, només un any després de la fundació d’Es-

tat Català, una gran part de la seva direcció, incloent-hi 

el seu líder, Francesc Macià i Llussà, havia decidit exili-

ar-se, amb l'arribada de Primo de Rivera al poder, en lloc 

d'haver de sofrir l'opressió anticatalanista del dictador.

Tres anys més tard, el 1926, Macià, amb seixanta-set 

anys, va intentar entrar a Catalunya al capdavant d'un 

grup de desenes d'homes armats. Aquest grup es com-

ponia a banda de catalans, d’alguns excombatents itali-

ans de la Legió Garibaldi, que, durant la Primera Guer-

ra Mundial, havia lluitat en la legió estrangera francesa. 

El petit grup havia planejat infiltrar-se a Espanya per la 

ciutat fronterera catalano-francesa de Prats de Molló, 

al departament dels Pirineus Orientals. Però les auto-

ritats franceses van ser assabentades del projecte, pel 

que sembla gràcies a un espia de Mussolini que era un 

net de Giuseppe Garibaldi, l'heroi de la unificació d'Ità-

lia al segle XIX. I tothom va ser detingut. Macià va ser 

condemnat per la justícia francesa a sis mesos de presó.

Aquest episodi va convertir Macià en un personant-

ge molt popular a Catalunya, fins al punt que molts ca-

talans van prendre el costum d’anomenar-lo afectuo-

sament «l’Avi».

D’una manera triomfal, un diumenge de febrer de 

1931, Macià va tornar de l'exili. Després de passar la fron-

tera franco-espanyola, l'automòbil en què Macià viat-

java, va ser seguit per una caravana cada vegada més 

llarga, fins a Barcelona. Entre aquests innombrables ve-

hicles, hi havia una furgoneta, noliejada per Estat Cata-

là, —que llavors tenia més partidaris que militants— i a 

bord de la qual alguns joves membres del partit —en-

tre els quals Rafael Font i Farran— havien d'asseure’s 

d'hora, al matí, a Barcelona. I quan, algunes hores més 

tard, la furgoneta estacionada a la vora de la carretera, 

esperant el pas de l'automòbil de Macià, Rafael Font i 

Farran finalment va veure «l’Avi», el jove de divuit anys 

d'edat, que era molt catalanista i entusiasta, va emoci-

onar-se tant que no va poder deixar de plorar.

A l'agost de 1930, durant les seves vacances universi-

tàries, Rafael Font i Farran va escriure a casa, a Sitges, 

tres mesos després d'unir-se a Estat Català, un text de 

seixanta-quatre pàgines, titulat Paraules de Joventut. 

Imprès a Sitges, però publicat a Barcelona per un dels 

seus amics, el text és a la vegada una professió de fe i 

un —involuntari— autoretrat.

Com era previsible, el llibre és, per descomptat, molt 

catalanista, amb ardència. Per exemple, Rafael Font i 

Farran fa, en una part del seu llibre, la «promoció» de 

Palestra, una organització juvenil de la qual Rafael Font 

i Farran havia estat un dels membres fundadors l’abril 

de 1930. Palestra tenia l'ambició —molt en l'esperit i la 

terminologia de l’Europa d’aquella època— de «vigorit-

zar una raça», particularment a través de l’esport. S’ins-

pirava en la palestra que, en l'antiga Grècia, era un lloc 

d'educació cívica i de cultura física. L'associació catala-

na només va tenir una existència efímera; però és proba-

blement en part sota la seva influència que, durant tota 

la seva vida, Rafael Font i Farran va fer esport de forma 

regular, especialment natació i, més precisament, crol.
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1928-1932

Registre d'identitat escolar de Rafael Font i Farran de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb les notes de la carrera.

UB-AH
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Encara que aquest llibre de 1930, Paraules de Joventut, 

fos molt catalanista, es dirigia tanmateix amb «mà ami-

ga» als espanyols i, especialment, als castellans, que, igual 

que els catalans, també havien patit l'Estat espanyol «que 

no representava a cap col·lectivitat, perquè les oprimia a 

totes igualment». El llibre expressava un desig d'«àmplia 

encaixada cordial» de tots els pobles d'Espanya.

Però, més enllà d'aquest debat hispànic, Rafael Fon-

ti Farran també parla al llibre, una dotzena d'anys des-

prés del final de la Primera Guerra Mundial. de «la falli-

da d'aquest món» que s'esfonsa sota el pes dels seus 

pecats i de «l'adveniment d'un altre món, d'un món nou 

que vingui a substituir i renovar totalment la carcassa 

asfixiant de la vella concepció».

Durant la Primera Guerra Mundial, Espanya es va 

mantenir neutral, però el nen que Rafael Font i Farran 

era llavors —igual que molts catalans— era ben apas-

sionat per aquest conflicte, molt a prop, en el país veí.

Paraules de Joventut, no obstant això, és també un 

llibre d'esperança: Rafael Font i Farran, ple d'optimis-

me, escriu que cal «bastir una humanitat nova sobre 

les desferres decadents de la vella humanitat».Escriu 

que vol creure en la possibilitat d'una resolució defini-

tiva dels «problemes de pau, de justícia i de llibertat». 

Però, per a això, cal un canvi radical. Rafael Font i Far-

ran desitja la recerca de «fòrmules noves, fòrmules ide-

als i salvadores que sense abjurar del passat sàpiguen 

emmotllar-lo al dia, donar-li un sentit actual i renovella-

dor». Així mateix creu que «la joventut ha de ser fona-

mentalment revolucionària», «d'ençà l'experiència de-

finitiva de l'última conflagració mundial».

Però en quina revolució pensava Rafael Font i Far-

ran en aquest estiu de 1930? Pensava en una revolució 

anti-burgesa. Obrera. A Paraules de Joventut, denuncia 

«els interessos econòmics dels grans potentats», «la in-

suficiència de les fòrmules burgeses», «l’opressió impe-

rialista». Jove fill de burgès, exhorta els seus lectors a 

«donar tot el nostre esforç, tota la nostra actuació, tota 

la nostra sang, si cal, a la causa llibertadora dels homes, 

dels pobles i de les classes oprimides».

Enfront el «feixisme i la reacció» Rafael Font i Far-

ran escriu en el seu llibre que «la taula salvadora de la 

humanitat» ha de ser un «col·lectivisme internacional 

i pacifista».

No obstant això, més enllà d'aquestes frases de «to 

exaltat» i d’aquests «focs artificials en prosa» —com Ra-

fael Font i Farran es burlarà del seu llibre quan ho re-

llegirà moltes dècades després de la seva publicació— 

Paraules de Joventut —un llibre, d'altra banda, molt ben 

escrit— és també una forma d'autoretrat involuntari.

I el llibre comença, a la pàgina dos, per un retrat de 

l'autor dibuixat per un artista sitgetà, Agustí Ferrer i 

Pino. Aquest dibuix reflecteix un jove, prim, amb cara 

voluntària, peró també amb certa gravetat en la mira-

da, i potser una mica de tristesa.

«Era com si» —Rafael Font i Farran parla molt temps 

després d'haver escrit aquest llibre— «havia trobat una 

fotografia interior d'un home jove, sovint seriós, al qual 

la companyia i l'enrenou agradaven; però també la so-

litud i la reflexió; propens a l'entusiasme, però potser 

amb la incertesa i la manca de continuïtat del que en-

cara està a la recerca de si mateix i que busca altres 

horitzons, sense basar-se amb els valors i conceptes en 

els quals havia nascut».

A Paraules de Joventut, Rafael Font i Farran diu que 

detesta igualment «els optimistes inefables» i «els es-

cèptics i els pesimistes per sistema». «El destí és dels 

que saben guanyar-lo amb la lluita ardida i persistent», 

escriu. En una altra part del llibre, parla de «tot un món 

a conquerir, davant de nosaltres». El llibre és ple d'ex-

pressions com: «emprenedor», «esperit de lluita», «pas-

sió tempestuosa». I, quan Rafael Font i Farran evoca 

«els homes que dirigeixen», els «caps de files», els que 

«guien el curs dels esdeveniments», es pot pensar que 

somnia a arribar a ser, un dia futur, un d’aquests líders?

Més endavant en el llibre, això no obstant, Rafael Font 

i Farran diu també que es nega a «confiar-ho tot en els 

homes, ni en les organitzacions perquè tant uns com 

altres pot ésser que estiguin per sota del seu paper».

Mitjançant la lectura de Paraules de Joventut i d’un 

altre text polític que Rafael Font i Farran va escriure tres 

anys més tard, La crisi de les esquerres, el desembre 

de 1933, m'he divertit fent una llista de paraules, que, 

sumades, acaben fent un dibuix de l'home adult que el 

jove Rafael Font i Farran volia, sens dubte, arribar a ser.

En aquests dos textos de 1930 i 1933, hi ha paraules 

que apareixen molt sovint, com per exemple: «valor», 

«audàcia», «entusiasme», «generositat», «sacrifici», «te-
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Setembre de 1930

Portada del primer número 

d'Opinem..., impulsada

pel mateix nucli

de catalanistes republicans

sitgetans

—entre els quals

Rafael Font i Farran—

que mesos després,

arran de la fundació

d'Esquerra Republicana,

constituiren

el Centre d'Esquerres

i s'adheririen al nou partit.

BSR
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nacitat»... O com: «dignitat» («ser dignes i estar a l'altura de les circums-

tàncies», «no fer res del que avergonyir-se»). O també: «solidaritat» («sen-

tir la solidaritat fins que ens porta a unir els nostres interessos amb els dels 

nostres companys»). O «fidelitat». El llibre, Paraules de Joventut, és dedi-

cat «a aquells homes que en les hores cruentes de la Dictadura han sabut 

ésser conseqüents fins a la fi amb les seves conviccions. Amb tot el respec-

te i l'estimació».

A Paraules de Joventut, Rafael Font i Farran també posa èmfasi en quali-

tats com per exemple la «força de caràcter» («mantenir fermament un ide-

al»), «l'esperit d'organització i disciplina», («un treball constant i seriós cada 

dia»). La paraula «idealisme» també apareix molt sovint. O expressions com 

«lluita espiritual», «esperit de col·lectivisme espiritual», «fe cega en el valor 

de les idees, que sempre són molt per sobre dels homes», «idealitats sagra-

des i nobles que ens fan dignes»...

En el seu text de 1933, d'altra banda, Rafael Font i Farran utilitza sovint 

la paraula «deure»; escriu que cal «saber renunciar al servei de la puresa de 

principis». En el mateix text, també vaig trobar un conjunt de paraules que 

Rafael Font i Farran, per contra, visceralment rebutjava com: la inconsis-

tència, la confusió, la ineficiència, la grisalla, la demagògia, l'oportunisme...

Rafael Font i Farran explica que, del 17 al 19 de març de 1931, al barri bar-

celoní de Sants, va assistir —«amb alegria i un desig impetuós»— a la seva 

primera assemblea política, després d’una activitat militant que, fins llavors, 

no havia anat «més enllà d’una agitació estudiantil, d’alguns mítings de se-

gona categoria i d’algunes confrontacions amb la policia». Aquesta assem-

blea va ser la «Conferència d'Esquerres Catalanes».

En aquesta conferència es va crear un nou partit, Esquerra Republicana 

de Catalunya, mitjançant la fusió de diverses organitzacions catalanistes, 

principalment: el Partit Republicà Català, dirigit per Lluís Companys; un grup 

de militants que publicava el setmanari barceloní L'Opinió; i Estat Català, el 

partit de Macià del qual Rafael Font i Farran era membre.

Durant aquesta Conferència d'Esquerres Catalanes, Macià va ser elegit 

president d'ERC, ja que calia «capitalitzar el prestigi i la popularitat de Ma-

cià» a la vetlla «d'esdeveniments transcendents». De la creació d'ERC, afe-

geix, s'esperava una acumulació de forces, una unió d’energies i recursos.

Rafael Font i Farran era amb divuit anys, com ell mateix afirma, «sens 

dubte el més jove participant»4 d'aquest Congrés fundacional d'ERC. I molt 

probablement l'orador més jove —va prendre la paraula per proposar que 

ERC s'organitzés, a nivell local, en funció de les comarques i no en funció 

de les quatre províncies de Catalunya.

Després de la partida del dictador Primo de Rivera a l'exili, al gener de 

1930, el rei Alfons XIII va nomenar com a cap del govern espanyol el cap 

4 Josep Pi-Sunyer —fill de qui seria alcalde de Barcelona Carles Pi i Sunyer— també 

participà a la Conferència d'Esquerres Catalanes i era un any més jove.

Octubre de 1930

Coberta de Paraules de joventut,

de Rafael Font i Farran. 

Octubre de 1930

Dedicatòria de Paraules de joventut,

de Rafael Font i Farran,

al seu amic Josep Maria Lladó.

BC
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20 de desembre de 1930

Portada de El Dia,

diari impulsat pels

catalanistes republicans

de Manresa,

—que mesos després,

arran de la fundació

d'Esquerra Republicana, 

s'adheririen al nou partit—

amb una recomanació

de Paraules de joventut,

el primerenc llibre

de reflexió política escrit

per Rafael Font i Farran,

que apareix retratat

en una il·lustració

de l'artista sitgetà

Agustí Ferrer i Pino.
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del seu estat major; però hauria calgut molt més que 

aquest nomenament perquè Espanya sortís de la pro-

funda crisi política en la que era enfonsada.

Al principi de 1931, en un intent una mica desesperat 

per salvar la monarquia, el rei va decidir organitzar elec-

cions municipals, que prometia democràtiques. Si els 

candidats del rei guanyessin aquestes eleccions, ales-

hores la monarquia seria reforçada. Almenys això era 

el que s'esperava al Palau Reial. Altrament, en cas con-

trari, si els republicans guanyaven les eleccions... Passi 

el que hagi de passar!

Per a ERC, creada tres setmanes abans, aquestes 

eleccions, previstes per al diumenge 12 d'abril de 1931, 

arribaven massa aviat. El partit tenia «pocs mitjans i 

molt poca organització» recorda Rafael Font i Farran. 

«Teniem recursos limitats i érem només uns quants cen-

tenars de militants», afegeix. Se'n recorda que, una nit, 

en un cotxe que els portava a un míting electoral, lí-

ders d'ERC es queixaven de la manca de candidats de 

la qual el partit patia.

I un d'aquests senyors —«que sovint haurien pogut 

ésser el meu pare», segons Rafael Font i Farran— es 

va tornar cap a ell i li va dir que, evidentment, Font i 

Farran seria «un candidat com una casa». Però Rafa-

el Font i Farran va haver d’admetre —amb gran pena, 

sens dubte— que no era elegible perquè tenia només 

divuit anys. «Els meus amics van trobar difícil de creu-

re-ho, perquè ja feia temps que em movia en l'ambient 

agitat d’aquells anys».

Encara que no fos candidat, Rafael Font i Farran va 

ser utilitzat àmpliament com a propagandista per ERC, 

perquè el partit havia detectat ràpidament les seves 

qualitats com a orador. I ERC el va fer parlar en innom-

brables reunions electorals organitzades en sales de ci-

nema o en places, o fins i tot, de vegades, des del bal-

có d'un apartament! «Amb automòbils corriem com a 

desesperats d'un local a l'altre», recordava.

Evocant la campanya electoral de 1931, Rafael Font i 

Farran parla d'una atmosfera «plena de nerviosisme» i 

que tenia la pell de gallina, «i potser una mica irreal». Afe-

geix que, en els mítings, el públic era nombrós i entusias-

ta, «facilíssim» i «d'una bona fe aclaparadora». Però això 

encara era millor perquè l’única experiència que Rafa-

el Font i Farran tenia com a orador, era la de les assem-

blees d'estudiants de la Universitat de Barcelona: res a 

veure amb una campanya electoral d'altíssima tensió!

«Recordo perfectament la primera vegada que el 

que deia va provocar una ovació. Em vaig quedar tant 

sobtat que després gairebé no sabia per on continuar».

En aquestes reunions, ell i els altres oradors d'ERC 

deien «coses terribles» —especialment contra el rei— 

per les quals corrien el risc de «nombrosos processa-

ments» després de les eleccions, segons Rafael Font 

i Farran.

Una tarda, un policia vestit de civil, apostat prop de 

la tribuna del míting, escrivia tot el que els oradors de-

ien. Va preguntar a Rafael Font i Farran el seu nom i la 

seva adreça i, amb veu «sepulcral», el va advertir que, 

a causa de tots els seus atacs contra «el més alt càrrec 

de l'Estat», tindria grans problemes!

Només una vegada, durant aquesta campanya elec-

toral de 1931, Rafael Font i Farran es va sorprendre en 

trobar-se davant d'un públic «impassible» que aplaudia 

molt poc i que gairebé no reaccionava als esforços lí-

rics dels oradors que buscaven una ovació, mentre que 

totes les altres reunions d'ERC es desenvolupaven en 

una atmosfera elèctrica.

Era una nit «en una mena de fi del món barceloní», 

a la platja del Somorrostro, en la qual, en aquells anys, 

hi havia un barri de barraques infame i on, actualment, 

un magnífic passeig marítim s'estén mandrosament 

cap al Port Olímpic.

«La nit era fosca com una gola de llop» i no es podia 

veure on es posava els peus. «Hom ens guiava», recor-

da Rafael Font i Farran. «Baixarem unes escales i ens 

adonarem que trepitjavem la sorra mentre sentiem ben 

a prop el rumoreig de les onades. Entrarem a una mena 

d'edifici de fusta i allà ens esperava un auditori pacient. 

Famílies senceres, amb la canalla a les primeres fileres. 

Homes, dones, avis, els gossos del cas».

I va ser només després d'aquesta reunió electoral 

que els «dos o tres» oradors de la nit, entre els quals 

hi havia Rafael Font i Farran, van entendre per què el 

públic d'aquesta reunió, a diferència de tots els altres, 

havia estat molt poc reactiu: era perquè gairebé ningú 

havia entès els seus discursos en català, perquè la ma-

joria del públic era constituïda per immigrants del sud 

d'Espanya «arribats potser de poc a Barcelona».
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Barcelona,

14 d'abril de 1931

Francesc Macià proclama

la República Catalana

des del balcó

del Palau de la Generalitat,

flanquejat

per Ventura Gassol. 

MERLETTI / IEFC
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ILa vigília de les eleccions municipals, en una època en què les enquestes d'opi-

nió encara no havien estat inventades, Rafael Font i Farran estava convençut —com 

molts altres militants de ERC, segons ell— que el seu partit no obtindria «molt».

A la tarda del 12 d'abril, al tancament de la votació, Rafael Font i Farran era 

present en el recompte de vots, com a representant oficial d'un candidat d'ERC, 

Joaquim Ventalló i Vergés, director del setmanari L'Opinió, en un col·legi elec-

toral del centre de Barcelona que votava tradicionalment per a partits polítics 

de dretes. En un col·legi com aquest, un partit d'esquerra com ERC només po-

dia esperar un miracle!

Ràpidament, no obstant això, semblava que ERC fos àmpliament el primer 

partit en aquest col·legi electoral. «El meu entusiasme era delirant». Més tard, 

va anar a la seu central del seu partit. I allà «era una bogeria», perquè el catala-

nisme republicà triomfava no solament a Barcelona, sinó també a tot Catalunya.

En aquestes eleccions, les candidatures catalanistes republicanes, moltes li-

derades per ERC, finalment va aconseguir més de 3.000 regidors, enfront de 

només un miler del seu gran rival, la Lliga Regionalista, de la qual el pare de Ra-

fael Font i Farran n'era membre; tots els altres partits eren ben darrere i es re-

partien les engrunes.

No obstant això, a tot Espanya, que era encara molt rural, el país havia vo-

tat majoritàriament per candidats monàrquics, i els resultats «nacionals» eren 

més aviat favorables al rei. Però, les grans ciutats havien votat per l'establiment 

d'una república, i això va ser considerat un rebuig de la monarquia, i el rei, l'en-

demà de les eleccions municipals, el dilluns 13 d'abril, va anunciar la seva reti-

rada de la vida política per tal d'evitar una guerra civil, segons va asseverar. I 

es va exiliar a París.

Aquest mateix 13 d'abril, Rafael Font i Farran va anar a Sitges, a casa dels seus 

pares, per descansar. El seu pare potser «també impressionat pels resultats de 

les eleccions» «es donava compte que seria inútil raonar-me». «A la mare, tot el 

que feia el "nen" li semblava bé».

El 14 d'abril, Rafael Font i Farran va tornar a Barcelona, on, al començament 

de la tarda, es va trobar al carrer un amic d'ERC, Xavier Regàs i Castells, de vint-

i-sis anys, que més tard es convertiria en un escriptor d'èxit.

República

2
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—«Qué no ho saps?» va estranyar-se Regàs. «S'ha proclamat la República!».

Per arribar més ràpid, els dos amics van anar en taxi a la plaça de Sant Jau-

me, on, des del balcó del Palau de la Diputació de Barcelona, Macià, el presi-

dent d'ERC, havia proclamat la «República Catalana» poc abans. Il·legalment. 

Però fort del seu triomf electoral del 12 d'abril.

Rafael Font i Farran estava exaltat: el seu somni, el somni de tots els re-

publicans catalanistes, s'havia fet realitat: la República de Catalunya havia 

nascut! Però per quant de temps? I com l'exèrcit espanyol, suport incondici-

onal de la monarquia, anava a reaccionar a aquesta proclamació unilateral?

Per fer front a qualsevol eventualitat, ERC es va atrinxerar al Palau de la 

Diputació, elegit com a seu de la nova República Catalana. I militants del 

partit —incloent-hi Rafael Font i Farran— van fer guàrdia durant la nit del 

14 al 15 d'abril de 1931, dormint a terra. ERC temia que tropes espanyoles, 

molt nombroses a Barcelona, vinguessin per desallotjar-la.

El Partido Republicano Radical d’Alejandro Lerroux, havia ocupat mentres-

tant, en una altra part de la ciutat, la seu del Govern Civil, i ERC va decidir en-

viar una esquadra de militants per desallotjar-los. «Em van donar un revòlver», 

escriu Rafael Font i Farran «I em vaig quedar tot parat de tenir aquell objecte 

a la mà». Però el partit de Lerroux va finalment decidir deixar el Govern Ci-

vil més tard a la nit, i Rafael Font i Farran no va haver d'utilitzar la seva arma.

Molt més tard aquesta nit, a la plaça de Sant Jaume, sota les finestres 

del Palau de la Diputació, de sobte va sonar el so d'una corneta. Era un es-

camot de soldats espanyols, dirigit per un oficial, que va començar a llegir 

en veu alta el text de la proclamació de la República espanyola. Aquesta 

proclamació havia ocorregut a Madrid poc abans, unes hores després de la 

proclamació de Macià a Barcelona.

Entre les dues repúbliques, la república de Madrid i la república de Barce-

lona, negociacions complicades van començar. El nou govern espanyol no 

volia sentir a parlar de República Catalana. Finalment, tres dies més tard, el 

17 d'abril, van arribar a un compromís: ERC va renunciar a la paraula «Re-

pública», que va ser substituïda per «Generalitat», el nom de l'antiga insti-

tució política catalana, que havia desaparegut al segle XVIII.

El 28 d'abril de 1931, Macià va esdevenir president del govern provisional 

de la Generalitat de Catalunya. 

El seu partit, ERC, estant al capdavant de Catalunya, Rafael Font i Far-

ran hauria pogut anar a treballar —com «la major part» dels seus amics, se-

gons ell— en la nova administració en la qual l'«arribisme» va començar rà-

pidament a desenvolupar-se. Però «ocupar un càrrec a la Generalitat no em 

va interessar. La meva il·lusió, la meva vocació primera era el periodisme». 

En el setmanari del seu pare, La Punta, Rafael Font i Farran va publicar els 

seus primers articles quan tenia només quinze anys. Més tard, a la univer-

sitat, no solament va fundar i dirigir L’Estudiant, com hem vist, sinó també 

va escriure un parell d’articles, principalment dedicats a l'agitació universi-

tària, per al diari barceloní La Nau. També quan era estudiant, va realitzar 

6 de juny de 1931

Manxeta del primer número

de L'Opinió —en la seva etapa

de periòdic d'edició diària—

on apareix Rafael Font i Farran

com un dels redactors.
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una sèrie d'entrevistes de líders polítics catalans —com 

Jaume Aiguader, futur alcalde de Barcelona— per a un 

setmanari de Madrid, Nosotros.

Poc temps després de la proclamació de la Repúbli-

ca, Rafael Font i Farran es va incorporar —de manera 

bastant lògica— a la redacció del diari matinal de Bar-

celona L’Opinió, subtitulat «Diari d'Esquerra Republi-

cana de Catalunya». Aquest diari era editat per un dels 

corrents polítics interns del partit, el grup de L’Opi-

nió. Setmanari originalment, creat el 1928, L’Opinió ha-

via estat prohibit per la monarquia entre setembre de 

1929 i maig de 1930. 

L’Opinió havia començat a publicar-se cada dia des 

del 6 d'abril de 1931 fins a les eleccions municipals del 

12 d'abril, però de manera «molt precària». Just després 

de la proclamació de la República, havia deixat de pu-

blicar-se, però només per renéixer, precisament el di-

jous 4 de juny de 1931, amb una fórmula editorial molt 

més elaborada. 

Quan Rafael Font i Farran es va unir a la redacció de 

L’Opinió, va treballar amb alguns dels seus amics, entre 

els quals hi havia Josep Maria Lladó, amb el qual havia 

publicat L’Estudiant, o Xavier Regàs, amb el qual havia 

viscut el dia de la proclamació de la República.

Rafael Font i Farran explica que, al principi, com a pe-

riodista de dinou anys, feia «una mica de tot» a L’Opi-

nió; però un jove periodista és tan feliç de veure la seva 

prosa impresa que res més importa! «M'encantava es-

criure i escrivia ràpidament. Llegia el que havia escrit 

una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vega-

des. Era sublim!».

En un text de 1934, Rafael Font i Farran admet que 

els seus primers articles, publicats a L’Opinió, el 1931, 

produïen en ell «un veritable trastorn emocional».

En el primer article que, en aquest any de 1931, va 

signar a L’Opinió, article que vaig trobar en microfilm a 

l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Rafael Font i 

Farran exigeix una universitat «nova de cap a peus». I, 

amb un to marcial, afegeix: «Tot el que calgui destruir 

haurà d'ésser destruït sense mirament ni contemplaci-

ons de cap mena».5

5 Rafael FONT I FARRAN. «La renovació universitària. Po-

sem-nos a la feina», L'Opinió, 16 de juny de 1931, p. 3.

El 28 de juny de 1931, els espanyols van elegir els 

membres de les Corts Constituents, l'assemblea legis-

lativa encarregada de redactar la Constitució de la nova 

República. L'esquerra espanyola va guanyar la majoria 

dels escons d’aquesta assemblea. Les candidatures li-

derades per ERC, amb altres petits partits republicans 

coaligats, van obtenir prop del 60% dels vots a Catalu-

nya i 47 dels 53 escons catalans en joc.

Per cobrir els debats d'aquesta Assemblea Consti-

tuent, que era particularment important per als cata-

lans perquè devia, entre altres coses, determinar el fu-

tur Estatut de Catalunya, L’Opinió va enviar a Madrid 

el seu jove reporter Rafael Font i Farran, que, així, va 

viure a la capital espanyola durant l'estiu de 1931 i part 

de la tardor, fins al començament de l'any acadèmic a 

la Universitat de Barcelona, l'octubre.

Rafael Font i Farran explica que enviava articles lí-

rics i vibrants al seu diari. I que es feia «sens dubte el 

reporter xerraire i superficial».

Com sovint a Madrid, aquest estiu de 1931 era sufo-

cant, «d'una calor enorme», recorda Rafael Font i Far-

ran, especialment al Congrés, perquè, per descomptat, 

no hi havia cap climatització!

Atès que, a causa de la calor, era molt difícil anar al 

llit aviat, les nits de Rafael Font i Farran s’eternitzaven, 

en bars, en interminables discussions amb col·legues 

catalans, alguns dels quals, a més, eren allotjats a la 

seva mateixa casa d’hostes.

Rafael Font i Farran també freqüentava amb assiduï-

tat els cabarets de Madrid que els va arribar a saber de 

memòria, especialment els que eren a l'aire lliure, per-

què, després de moltes hores sufocants en la tribuna 

de premsa de les Corts, la nit era per a ell un moment 

de respiració i ventilació.

Ficant-se al llit tard i aixecant-se tard també, Rafa-

el Font i Farran s'havia acostumat ràpidament a pren-

dre un cafè després de dinar, com molts dels seus col-

legues, al bar del Palace Hotel, que, molt a prop de les 

Corts, n'era una mena d'annex. «Flairava allí totes les 

informacions que podia», recorda. En aquest bar els pe-

riodistes catalans es trobaven sovint a la mateixa taula 

i, entre aquests, hi havia un pel qual Rafael Font i Far-

ran sentia una «gran admiració»: Josep Pla, que, ja en 

aquells anys, era un escriptor de renom a Catalunya. 
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21 d'agost de 1931

Portada de L'Opinió

amb un article

signat per

Rafael Font i Farran,

com a corresponsal

a Madrid

per a cobrir

el procés constituent

de la República.



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

37

V
ID

A
 D

'U
N

 R
E

V
O

L
U

C
IO

N
A

R
I

Josep Pla, que tenia trenta-quatre anys el 1931, co-

bria els debats del Congrés espanyol per a La Veu de 

Catalunya, el diari barceloní de dretes afí a la Lliga Re-

gionalista, partit rival d’ERC. Rafael Font i Farran, amb 

dinou anys, veia probablement en Josep Pla un model 

d'èxit professional.

Josep Pla i Rafael Font i Farran havien tingut tra-

jectòries bastant similars, ja que havien estat estudi-

ants a la mateixa Facultat de Dret de Barcelona, abans 

d'embarcar-se, molt joves, en el periodisme. Una altra 

cosa en comú, anecdòtica, i que probablement igno-

raven: tots dos havien estat alumnes de col·legis dels 

Germans Maristes!

Al bar de l'Hotel Palace, «Pla feia a vegades brome-

ta sobre la gent i les coses que jo defensava amb afer-

rament», recorda Rafael Font i Farran. I, picat, va gra-

tar Josep Pla a L’Opinió des de Madrid. I alguns dels 

seus amics li van dir que Pla havia demanat irònica-

ment qui era aquest jove que escrivia «uns articles tan 

transcendentals».

Però Rafael Font i Farran també evoca amb nostàlgia 

un passeig que, un diumenge, va fer a Madrid en compa-

nyia de Pla i d’un altre escriptor i periodista català, Joan 

Alavedra, passeig durant el qual va escoltar «amb un pla-

er intens» Pla dissertar sobre els encanteris i atraccions 

de la capital espanyola. Durant la seva estada a Madrid, 

Rafael Font i Farran va realitzar una investigació peri-

odística que li va fer començar a dubtar de les virtuts 

de l'esquerra, bastant moderada, de la qual era mem-

bre. Aquesta investigació periodística, titulada «Catalu-

nya i la Revolució», va ser publicada a la primera pàgina 

de diversos números de L’Opinió aquest estiu de 1931.6

L’investigació era dedicada a l'acord signat un any 

abans, l'agost de 1930, a Sant Sebastià, pels líders de 

diversos partits de l'oposició a la dictadura de Primo 

de Rivera, especialment Estat Català, del qual Rafael 

Font i Farran n'havia estat membre.

El pacte establia les bases d'una estratègia comuna 

per a l'establiment de la República —i tots els seus sig-

6 Rafael FONT I FARRAN. «Catalunya i la Revolució. Una en-

questa sobre el Pacte de San Sebastián», L'Opinió, 21 d'agost 

de 1931, p. 1; L'Opinió, 26 d'agost de 1931, p. 1; L'Opinió, 29 

d'agost de 1931, p. 1; 

nants van ser detinguts. Però, un cop proclamada la 

República, molts d'ells van estar al capdavant de l'Es-

tat espanyol, incloent-hi dues personalitats que Rafael 

Font i Farran va entrevistar per a la seva investigació: 

Niceto Alcalá-Zamora, cap del govern espanyol —del 

qual Rafael Font i Farran saluda l'«exquisida amabili-

tat»—, i Manuel Azaña —«una de les figures més nobles 

i més estimades de la Revolució»—, escriu Rafael Font 

i Farran a L’Opinió.

Azaña, el 1931, era el ministre espanyol de la Guer-

ra. Més tard, es convertiria en president de la Repúbli-

ca espanyola.

Mentre les Corts Constituents discutien la futura 

Constitució espanyola, l'investigació periodística de Ra-

fael Font i Farran es proposava de recordar amb la pre-

cisió més gran possible quin estatut constitucional havia 

estat decidit per a Catalunya a Sant Sebastià el 1930.

No obstant això, la conclusió a la qual Rafael Font i 

Farran va arribar després d'aquestes entrevistes amb lí-

ders republicans, el va sorprendre. I el va decebre. «Per-

què era molt difícil, per increïble que pugui semblar, sa-

ber exactament què hi havia en aquest acord de Sant 

Sebastià», escriu en les seves memòries. 

Alguns dels signants del Pacte de Sant Sebastià con-

sideraven que es tractava simplement d'un acord se-

gons el qual Catalunya pogués demanar a les Corts un 

règim especial d'autonomia, mentre que altres signants 

deien que el dret de Catalunya a l'autodeterminació ha-

via estat reconegut.

«Em semblava extraordinari que no s'haguéssin pre-

cisat més les coses a Sant Sebastià», diu Rafael Font i 

Farran. I ell que havia arribat a Madrid ple d’un profund 

respecte per aquests «grans homes que havien arribat 

als més alts càrrecs de direcció política», va sentir un 

sobtat desencís: «Potser va ser la primera vegada que 

el fel de l'escepticisme pel que fa a persones que jo ad-

mirava, em va punxar el cor».

Una nit, a l'agost de 1931, Rafael Font i Farran va tru-

car, des de les Corts de Madrid, al seu diari, L’Opinió, a 

Barcelona. Però, mentre que el diari hauria d'haver es-

tat en plena preparació de la seva propera edició, per 

al matí següent, Rafael Font i Farran va quedar molt 

sorprès de descobrir que cap periodista, absolutament 

cap, estava present a la redacció de L’Opinió, perquè 
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Madrid, 14 d'agost de 1931

El president de la República espanyola, Niceto Alcalá-Zamora, rep el president de la Generalitat

de Catalunya, Francesc Macià, que ha anat a la capital de l'Estat per lliurar-li l'Estatut d'Autonomia 

aprovat en referèndum pel poble català, el 2 d'agost.

En segon terme, d'esquerra a dreta: Josep Maria Lladó, Rafael Font i Farran —amb ulleres—, x,

Joan Alavedra —enviat com a corresponsal especial de L'Opinió per a cobrir la informació— i x.

RFV



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

39

V
ID

A
 D

'U
N

 R
E

V
O

L
U

C
IO

N
A

R
I

tothom se n'havia anat a l'estació ferroviària per salu-

dar la sortida del president de Catalunya, Francesc Ma-

cià, que, pel tren de la nit, anava a Madrid a presentar 

de manera oficial el projecte d'Estatut d'autonomia de 

Catalunya, que, per referèndum, havia estat aprovat 

pels electors catalans.

En un llarg article a L’Opinió, Rafael Font i Farran va 

informar d'aquesta visita presidencial a la capital es-

panyola. El seu article comença amb l'arribada del tren 

de Macià a l'estació d'Atocha on, a l’andana, «tots els 

parlamentaris catalans, tots els ministres catalans, tots 

els periodistes catalans» de Madrid esperaven Macià.7

Rafael Font i Farran afegeix que semblava que era 

l'andana de l'estació de ferrocarril del passeig de Grà-

cia! Quan el tren de Barcelona va arribar a l'estació 

d’Atocha, un «calfred d'emoció» va travessar la petita 

multitud de catalans, «ha esclatat, espontàniament, una 

ovació inacabable», i hi va haver «nombrosos visques».

Finalment, el president Macià va aparèixer. «Serè, 

somrient, magnífic». Macià, amb la seva silueta recta 

i fina, el bigoti blanc i els ulls brillants, impressionava 

tots els que encreuaven amb ell, recorda Rafael Font i 

Farran: per exemple, a Atocha, va ser aclamat pels em-

pleats de l'estació, que, no obstant això, no eren cata-

lans de cap manera.

Més tard, va arribar el moment «més emotiu» de la 

jornada, escriu Rafael Font i Farran a L’Opinió: quan 

Macià va entregar oficialment el projecte d'Estatut de 

Catalunya al president del govern provisional espanyol 

Niceto Alcalá-Zamora.

D’aquesta cerimònia impregnada d’una «grandiositat 

històrica, autènticament sincera i efusiva», i d’una «so-

lemnitat que agegantí encara més l’austeritat», segons 

escriu a L’Opinió, Rafael Font i Farran conservava com 

un trofeu una fotografia en la qual apareixen en primer 

pla, els presidents Alcalá-Zamora i Macià, posant per 

a la posteritat, però, just darrere d'ells, hi ha dos joves 

que, amb deseiximent, havien aconseguit colar-se en 

l’angle del fotògraf: Rafael Font i Farran i Josep Maria 

Lladó, el seu vell amic de L’Estudiant!

7 Rafael FONT I FARRAN. «Madrid-Corts Constituents. El viat-

ge del President de la Generalitat de Catalunya», L'Opinió, 16 

d'agost de 1931, p. 4.

Donant compte de la jornada a L’Opinió, Rafael Font 

i Farran escriu que don Niceto, el president espanyol, 

va pronunciar un d'aquells deliciosos i barrocs discur-

sos de brodada oratòria que eren la seva especialitat.

Pel que fa a Macià, Rafael Font i Farran escriu a L’Opi-

nió que «la paraula lenta i reposada» del president «fou 

escoltada amb devoció suprema». «La generositat i la 

justesa dels conceptes emesos pel president de la Ge-

neralitat, commogueren tots els assistents, especial-

ment aquell gran temperament emocional que és Al-

calá-Zamora».

No obstant això, afegeixo que, en les seves memòri-

es, Rafael Font i Farran, molt menys entusiasta, escriu 

que, en resum, Macià mai va ser un gran orador.

Rafael Font i Farran també diu que, malgrat l’acolli-

da bastant calorosa al president Macià a la capital es-

panyola, la població de Madrid era «decididament hos-

til» a qualsevol idea d'autonomia de Catalunya. Tornant 

sobre el seu sojorn a Madrid l’estiu de 1931 en un article 

publicat a L’Opinió, el 1934, Rafael Font i Farran evoca 

els cartells que, en els carrers de Madrid, parlaven de 

«traïció» a propòsit del projecte d'Estatut de Catalunya 

que era en discussió al Congrés espanyol de l’època.

També Rafael Font i Farran recorda aquelles emple-

ades d'una oficina de correus de Madrid que l'havien 

fulminat amb «una deliciosa mirada plena de desdeny», 

quan havien entès, en llegir el telegrama que havia en-

viat al seu diari, que treballava per a un diari catalanis-

ta. «Amb una gràcia molt femenina, els seus ulls em 

van llançar amb fredor un munt d’anatemes», somriu.

Al setembre de 1932, un Estatut d'autonomia de Ca-

talunya bastant aigualit respecte al projecte que Macià 

havia presentat a Madrid l'any anterior, va ser finalment 

aprovat per les Corts.

Després de la proclamació de la República a l'abril de 

1931, la calma havia tornat a la Universitat de Barcelona, 

tan agitada durant els últims anys de la monarquia. Al 

final de l'any universitari 1930-1931, no hi va haver cap 

examen, recorda Rafael Font i Farran: tots els estudi-

ants van ser admesos, per decret, en el curs superior!

Com Rafael Font i Farran tenia molta pressa per des-

lliurar-se el més aviat dels seus estudis de Dret per en-

trar plenament en la vida professional, va decidir fer en 

un any els seus últims dos cursos d’estudis.
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Pirineu, 1933

Rafael Font i Farran, aficionat a l'esquí.

RFV

Però, com aconseguir això, quan hi havia tantes ac-

tivitats que l’atraien com un imant, especialment la llui-

ta política a les files d'ERC —i, per aquesta raó, d'altra 

banda, va ser, a l’abril de 1932, un dels fundadors de la 

Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, de la 

qual va ser elegit vicepresident— i per descomptat, el 

seu treball periodístic a L’Opinió, encara que la redac-

ció d'aquest diari tenia les seves oficines —una sort!— a 

la plaça de la Universitat, davant de la Facultat de Dret!

D'altra banda, Rafael Font i Farran reconeix que, 

en aquest moment, el seu oci, com els cinemes que 

freqüentava assíduament, començava a desequilibrar 

de manera alarmant el seu pressupost d'estudiant.

Llavors, què fer per donar un impuls als seus estu-

dis de Dret? Bé, la solució va ser inscriure's a l'Ateneu 

Barcelonès, una mena de club anglès amb una rica bi-

blioteca, a pocs minuts de la Universitat. Allí, a la tar-

da, podia sumir-se en «la insipiditat del dret romà i en 

la somnolència africana dels textos legals», en un silen-

ci només pertorbat per «la fricció de les plomes sobre 

la blancor virginal del paper».

Gràcies a l'Ateneu Barcelonès, un dels seus «tres 

centres de gravetat» amb la Universitat i la redacció de 

L’Opinió, durant l'any acadèmic 1931-1932 Rafael Font i 

Farran va aconseguir posar la seva vida d'estudiant en 

ordre. «Si vola arribar a ésser advocat, em calia dedi-

car-me a... estudiar!», afegeix.

Però aquesta intensa estudiada va ser profitosa, per-

què, al final d'aquest any acadèmic, Rafael Font i Farran 

va obtenir el diploma d'advocat, amb un any d'avan-

çada. L’Opinió va anunciar la notícia en un petit arti-

cle8 i els seus amics el va convidar al Restaurant 7 Por-

tes per celebrar l'esdeveniment. Rafael Font i Farran 

tenia vint anys.9

8 «Font i Ferran, advocat», L'Opinió, 27 de maig de 1932, p. 14.

9 «Sopar d'homenatge a Font i Ferran», L'Opinió, 7 de juny de 

1932, p. 2.
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A la primavera de 1932, mentre Rafael Font i Farran 

estava preparant els seus exàmens finals, una polèmi-

ca esbalaïdora el va oposar, durant diverses setma-

nes, a un dels principals líders de l'esquerra espanyo-

la, Joan Peiró, que, quatre anys més tard, al novembre 

de 1936, en plena Guerra Civil, seria nomenat ministre 

espanyol d'Indústria.

Peiró, més tard, seria un dels pocs líders de la Repú-

blica que, refugiat a França després de la guerra, tin-

dria el dubtós privilegi de ser lliurat pels nazis a les au-

toritats franquistes. Va ser afusellat a Paterna el 24 de 

de juliol de 1942.

Empresonat moltes vegades durant la Dictadura de 

Primo de Rivera a la dècada de 1920, Peiró era el 1932 

un dels líders de la CNT, sindicat anarquista fundat el 

1910 i que, a principis dels anys 1930, era l'organització 

obrera més potent a Catalunya. Peiró havia començat 

a treballar com a obrer als vuit anys i va arribar a ser 

dirigent sindical amb dinou anys.

El diumenge 22 de maig de 1932, a la tarda, Rafael 

Font i Farran va arribar a L’Opinió per preparar el diari 

de l'endemà i va ser convocat immediatament al des-

patx de Joaquim Ventalló, el director, que li va pregun-

tar: «Qué has llegit la "Soli"?», i en admetre que encara 

no havia tingut temps de donar un cop d’ull a l'edició 

dominical de Solidaridad Obrera, dirigit per Peiró, Ven-

talló va allargar al seu jove periodista la primera pàgi-

na del diari de la CNT. I Rafael Font i Farran —«aclapa-

rat»— va descobrir un article molt llarg de Peiró que, 

en resposta a un text de Rafael Font i Farran publicat 

tres dies abans, el 19 de maig, començava amb aques-

ta frase: «Font y Farrán, desde "L'Opinió", ha dirigido 

unas dentelladas a la CNT».10

Publicat a tres columnes, l’article de Rafael Font i 

Farran del 19 de maig era només «un article com qual-

sevol altre». No obstant això, el titular de l'article era 

molt impactant, ja que, sota la frase: «El periodista acu-

sa...», deia que, des de la proclamació de la República, 

la classe obrera catalana havia patit una «gran traició».11

10 Joan PEIRÓ. «Afirmaciones. La "Esquerra" y la CNT», Solida-

ridad Obrera, 22 de maig de 1932, p. 8.

11 Rafael FONT I FARRAN. «La gran traició a la classe obrera 

d'ençà del 14 d'abril», L'Opinió, 19 de maig de 1932, p. 10.

En el seu article, Rafael Font i Farran començava amb 

una primera part bastant anecdòtica, en la qual deixa-

va per terra alguns individus que, en les últimes setma-

nes, havien pertorbat reunions d'ERC, de les quals ell 

mateix n'era sovint un dels oradors. 

En aquesta primera part de l’article, Rafael Font i Far-

ran no deia qui eren aquells pertorbadors, però explica-

va que la «ideologia» que recorria a aquests mètodes 

era «condemnada al més definitiu de tots els fracas-

sos» i que una «organització» que autoritzava els seus 

membres a actuar d'aquesta manera era «moralment 

desqualificada».

Només en la segona part de l'article, separada de la 

primera per un blanc, aquesta «organització» era de-

signada —i era la CNT. En el seu article, Rafael Font i 

Farran escrivia que els pertorbadors dels mítings d'ERC 

acusaven l'Executiu català, dirigit per ERC, de trair la 

classe obrera.

Aquesta acusació, l’article de Rafael Font i Farran la 

retornava a aquells acusadors. Des de la proclamació 

de la República, «hi ha hagut a Catalunya, hi ha hagut 

a Espanya, una traïció —una gran i tràgica traïció—, als 

interessos de la classe obrera», però va ser comesa per 

la direcció de la CNT!

En les seves memòries, Rafael Font i Farran diu que 

davant les tensions i «un cert divorci» entre la CNT i el 

govern català, «La CNT havia iniciat una gran activitat 

de vagues i, en general, d'hostilitat contra l'Esquerra» 

el seu article deia: «Si d'una manera o altra heu ajudat 

o fet possible la República i la Generalitat, no poseu ara 

tan ràpidament masses travetes als nous governants, 

deixeu passar una mica el temps».

En el seu article, Rafael Font i Farran jutjava aques-

tes vagues «eminentment artificioses, amanides amb 

una finalitat vagament revolucionària». I organitzades 

com un «cavall desbocat». «Aquesta és l'única, l'autèn-

tica traïció a la classe obrera», afegia l’article.

Rafael Font i Farran afegia en el seu article que la 

CNT estava travessant una «crisi interna d’una angoi-

xosa gravetat» i que estava «en plena desfeta».

Dos corrents s’oposaven dins de la CNT: un corrent 

violent, la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), i l'altre, 

menys extrem, del qual Peiró era un dels líders. I es 

pot imaginar que, si Peiró va prendre la ploma en per-
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sona per respondre a un obscur periodista de L’Opi-

nió, probablement va ser perquè, almenys en part a 

causa d'aquesta crisi interna de la CNT i sota la pres-

sió de la FAI, Peiró va haver sentit la necessitat de fer 

valer la seva autoritat sobre «La Soli» i, més en gene-

ral, sobre la CNT.

I el resultat va ser una llarga polèmica entre Rafael 

Font i Farran i Joan Peiró, en set articles de premsa: tres 

a L’Opinió i no menys de quatre a «La Soli».

En el primer dels seus quatre articles, intitulat de 

manera bastant flada, en dues columnes: «Afirmacio-

nes: la "Esquerra" y la CNT», Peiró deia en primer lloc 

que ell també condemnava els pertorbadors de reuni-

ons electorals, però afegia immediatament que ERC 

havia començat!

Després Peiró atacava en el seu article la nova Cons-

titució espanyola, aprovada per les Corts el desembre 

de 1931 i que Rafael Font i Farran havia lloat al seu arti-

cle del 19 de maig. Peiró deia que, contràriament al que 

Rafael Font i Farran semblava pensar, aquesta Constitu-

ció no permetria una evolució d’Espanya cap a un Estat 

federal i no era laica ni liberal ni socialista.

El líder anarcosindicalista també criticava els republi-

cans «que no hicieron nada para imponer la expulsión de 

todas las Ordenes religiosas». I també els culpava que 

«han malogrado inmejorables posibilidades revoluciona-

rias anheladas por el país».

Peiró acusava també la República espanyola d'assas-

sinar treballadors de la mateixa manera que la dictadu-

ra de Primo de Rivera, i de ser pitjor que tots els règims 

polítics que l’havien precedit a Espanya!

Després d’això, Peiró atacava ERC, «muchos hom-

bres» de la qual eren corruptes segons ell i «arramblan 

descocadamente con todo lo que pueden». Altra acu-

sació de Peiró en el seu article: ERC havia mancat a la 

seva prometença «formal», feta a la CNT l'abril de 1931, 

de dissoldre la policia catalana, els Mossos d'Esquadra. 

Peiró també acusava el Govern espanyol i els mu-

nicipis de ser un «instrumento servil de las grandes 

Empresas y Compañias explotadoras», als polítics re-

publicans d'haver «engañado al pueblo de la manera 

más miserable» i que els homes d'ERC «no han hecho 

nada, económica y socialmente en favor del proletari-

ado catalán».

17 de novembre de 1933

Cartell d'un míting a Barcelona, per les eleccions a Corts 

Republicanes, de la Coalició d'Esquerres Catalanes,

—formada per Acció Catalana i el PNRE—

amb la participació de Rafael Font i Farran,

Josep Maria de Sagarra, Antoni Xirau, Joan Lluhí

i Lluís Nicolau d'Olwer.

UB-BPR
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A continuació, dirigint-se personalment a Rafael 

Font i Farran, Peiró diu que és un error pensar que es 

pot millorar el destí dels pobles sotmesos al sistema 

capitalista d’una altra manera que per la desaparició 

d'aquest sistema.

En l'última part del seu article, finalment, Peiró acon-

sella a Rafael Font i Farran que no esperi massa de la cri-

si interna de la CNT, perquè, segons ell, la CNT sempre 

tornarà bojos tots els polítics. I afegeix: «malgrat tot».

Cinc dies després d'aquest article de «La Soli», la rè-

plica de Rafael Font i Farran va ser publicada a L’Opi-

nió del 27 de maig. Aquest 27 de maig —no sé si això 

és una pura coincidència— era el dia després de l'ani-

versari de Rafael Font i Farran: acabava de fer vint anys 

—i al seu article assenyalava la seva edat.

Aquest article del 27 de maig, bastant llarg, s’intitu-

lava: «Les acusacions del periodista: la nostra resposta 

a Joan Peiró».12 Rafael Font i Farran hi deia bàsicament: 

«L'edifici de la meva argumentació es manté perfecta-

ment incòlume. [...] Joan Peiró, en el seu article, no con-

testa, doncs, en absolut, cap de les meves afirmacions 

substancials. En la seva rèplica ha escamotejat als seus 

lectors el fons del meu article».13

Com es podia esperar, Rafael Font i Farran no va 

deixar passar sense reacció el «malgrat tot» que Peiró 

havia usat bastant maldestrament en el seu article del 

22 de maig: «Aquest MALGRAT TOT, —escrit per Rafael 

Font i Farran en lletres majúscules— és una confessió 

que el subconscient de Joan Peiró ha fet sortir, malgrat 

tot, de la seva ploma».14

Referint-se, d'altra banda, a les acusacions 

d'«enxufisme» contra ERC per Peiró, Rafael Font i Far-

ran deia en el seu article que ell mateix havia decidit, 

just després de la proclamació de la República, «reti-

rar-me discretament a les meves feines periodístiques 

i universitàries» en lloc de fer carrera en l'administració 

catalana, dirigida per ERC.

No volent manifestament discutir per més temps amb 

12 Rafael FONT I FARRAN. «La nostra resposta a Joan Peiró», 

L'Opinió, 27 de maig de 1932, p. 14.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

el director de «La Soli», Rafael Font i Farran afegia al final 

del seu article, que Peiró i ell, havien, l’un i l’altre, millors 

coses que fer que seguir jugant al joc del gat i la rata.

En les seves memòries, Rafael Font i Farran —que, 

clarament, no havia tingut accés a les col·leccions dels 

diaris de l'època i que, per tant, es basava només en 

els seus records— escriu que la polèmica va cessar tan 

aviat com Peiró va descobrir que el seu adversari era 

de només vint anys d'edat, perquè, segons Rafael Font 

i Farran, un líder sindical important com Peiró no ana-

va, òbviament, a continuar discutint amb un jove peri-

odista com ell. Però Rafael Font i Farran s’equivocava 

totalment, perquè la polèmica anava a continuar durant 

setmanes —i cada cop pitjor.

I va ser sobretot a causa de Peiró que —i això és pot-

ser el més fascinant en aquesta polèmica— va prosse-

guir el combat contra el seu oponent malgrat la gran 

diferència d'edat entre ells —vint anys!— i, encara més, 

malgrat l’abisme entre el poderós líder sindical i direc-

tor de diari i el petit periodista debutant.

Malgrat tot!

Rafael Font i Farran diu que, en aquest moment, 

amics seus s’havien trobat amb Peiró —al qual qualifi-

ca d'«home d'una tan exemplar bona fe i abnegació»— i 

l’havien trobat «gairebé adolorit» per aquesta polèmica 

que els enfrontava. Rafael Font i Farran parla de «man-

ca de maduresa» a propòsit dels seus propis articles.

Burlant-se de si mateix, Rafael Font i Farran evoca 

«aquesta mena de criatura amb una certa facilitat d'es-

criptura i una certa habilitat per a la polèmica, i que pen-

sava que podia fer el que li donava la gana». «No sé si 

jo era molt conscient de la importància política de la 

nostra polèmica», afegeix.

El 2 de juny de 1932, quinze dies després de l'article 

de Rafael Font i Farran que havia posat en marxa la po-

lèmica, «La Soli» va publicar un nou i llarg article de Pei-

ró.15 En les seves memòries, Rafael Font i Farran escriu 

—erròniament— que aquest titular era el de l'article an-

terior de Peiró, publicat el 22 de maig.

Peiró, en el seu nou article, diu en primer lloc —visi-

blement ofès— que el seu «malgrat tot» del 22 de maig 

15 Joan PEIRÓ. «Afirmaciones. Mi respuesta a Font i Ferrán», 

Solidaridad Obrera, 2 de juny de 1932, p. 1.
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havia estat escrit «amb plena consciència» i no sota la influència del seu 

subconscient, com Rafael Font i Farran l’havia suggerit.

Després, Peiró diu a l'«amigo» Font Farran —però d’una manera molt poc 

amistosa— que un home com ell membre d'un «sector» en el que la traïció 

dels més bàsics principis del liberalisme és evident fins a l'escàndol, es to-

talment desqualificat per permetre’s el luxe de criticar les traïcions quimè-

riques de la CNT.

Peiró conclou el seu article expressant el seu desig d'haver pogut de-

mostrar l’inexperiència polèmica del seu jove adversari. Es podria pensar 

que, aleshores, Peiró anés a deixar-ho, però no, de cap manera, perquè, dos 

dies més tard, el 4 de juny, va publicar en «La Soli» un nou i llarg article.16

En aquest tercer article, Peiró tracta Rafael Font i Farran de «pobre chi-

co». I L'Opinió, de diari policíac. «¿Es que el amigo Font y Ferrán se ha crei-

do con autoridad suficiente para darnos consejos paternales?».

Només el 8 de juny, Rafael Font i Farran va respondre a aquests dos ar-

ticles de Peiró del 2 i 4 de juny.17 Anuncia en primer lloc que, en aquesta 

polèmica amb Peiró pren la ploma «per darrera vegada». Tornant sobre el 

seu primer article, el del 19 de maig, Rafael Font i Farran explica —per mini-

mitzar-lo— que «per tal de descansar el cervell —carregat en excés per les 

presses d'uns exàmens universitaris—, vaig escriure unes quartilles ingènu-

es i intracendents com totes les meves». 

Rafael Font i Farran afegeix que aquest article ha causat reaccions des-

proporcionades en la premsa, no solament en Solidaridad Obrera, ja que —

com l’assenyala, probablement no sense orgull— altres periòdics es van fer 

ressò de la polèmica: cita el setmanari L'Insurgent i els diaris La Veu de Ca-

talunya i La Libertad de Madrid.

Com que Rafael Font i Farran es negava a continuar polemitzant, Peiró va 

tenir l'última paraula, amb un nou article en «La Soli», publicat el 10 de juny.18

Un cop més, Peiró es dirigia a l'«amigo» Rafael Font i Farran però afegia 

de seguida —a la intenció d’aquest periodista al qual qualificava de «bur-

gués»— i que «esa ligereza de Font y Ferrán es suficiente para que yo no 

crea en su seriedad ni en su honradez». I en un to sarcàstic Peiró afegia: «A 

Font y Ferrán, a quien me he propuesto hacerle el reclamo para su carre-

ra periodística y política —pués no dudo que llegará a concejal y diputado, 

tal vez a más—».

Perquè vegis que sempre és arriscat predir el futur.

16 Joan PEIRÓ. «Afirmaciones. Continua "Mi respuesta a Font i Ferrán"», Solidaridad 

Obrera, 4 de juny de 1932, p. 6.

17 Rafael FONT I FARRAN. «Una bola de neu muntanya avall», L'Opinió, 8 de juny de 

1932, p. 14.

18 Joan PEIRÓ. «Cosas veredes... El trofeo de Font i Ferrán», Solidaridad Obrera, 10 de 

juny de 1932, p. 8.

Gener de 1934

Coberta de La crisi de les esquerres,

de Rafael Font i Farran. 
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Quan, l'octubre de 1931, Rafael Font i Farran va tor-

nar a Barcelona després de la seva llarga estada a Ma-

drid, per començar el seu últim any de Dret, va infor-

mar els seus amics del seu desig de tornar a Madrid 

l'estiu vinent per cobrir de nou els debats de les Corts 

per a L'Opinió.

Llavors, Josep Tarradellas, secretari general d’ERC, 

li va proposar que fos, durant aquest estiu de 1932, a 

Madrid, l'assistent parlamentari de Lluís Companys, un 

dels líders del partit, que havia estat elegit a les Corts 

el juny de 1931.

Així doncs, quan va arribar l'estiu de 1932, Rafael Font 

i Farran va tornar a Madrid, on, durant alguns mesos, 

va fer —a més del seu treball periodístic— de «secre-

tari polític» de Companys. Malgrat una gran diferència 

d'edat —trenta anys—, Rafael Font i Farran i Companys 

semblen haver simpatitzat ràpidament.

Tenien moltes coses en comú, a més de la seva per-

tinença a ERC: tots dos eren advocats i havien estudi-

at a la mateixa Facultat de Dret, on van ser militants 

ardents de la causa catalanista.

A la Universitat de Barcelona, Companys va ser co-

fundador, quan tenia divuit anys, de l'Associació Escolar 

Republicana, mentre Rafael Font i Farran, aproximada-

ment a la mateixa edat, va ser un dels fundadors d'una 

altra organització d’estudiants: Esquerra Universitària.

En les seves memòries, Rafael Font i Farran diu que 

Companys era «un home de gran afabilitat i senzillesa». 

També diu que era «un lluitador polític». I que portava 

«l'acció política a la sang».

Rafael Font i Farran diu que Companys era un nego-

ciador hàbil. I afegeix que tenia una visió justa de les 

seves possibilitats i limitacions i que «personificava bé 

aquell període agitat i una mica confús».

Rafael Font i Farran diu també que, a vegades, li sem-

blava percebre en Companys una certa tristesa, potser 

a causa del seu fill, Lluís Companys i Micó, que patia 

d’una malaltia mental i que Rafael Font i Farran havia 

conegut com a estudiant a la Universitat de Barcelona.

A Madrid, durant l'estiu de 1932, cada matí, el «se-

cretari polític» Rafael Font i Farran es reunia amb el 

diputat Companys al bar del Palace Hotel. Era encar-

regat, en particular, de respondre a les moltes cartes 

dirigides a Companys. Gran part de les quals venien 

de rabassaires que volien una revisió del seu contrac-

te de conreu.

Si aquests rabassaires escrivien específicament al di-

putat Companys perquè intercedís en favor d’ells davant 

el govern espanyol a propòsit de les seves sol·licituds 

de revisió dels seus contractes de conreu, era perquè, 

sota la Dictadura de Primo de Rivera, Companys havia 

estat el líder del seu sindicat, la Unió de Rabassaires.

Però Rafael Font i Farran, en les seves respostes —

més o menys personalitzades— a totes aquestes cartes, 

només podia dir una sola cosa: el cas seguia el seu curs.

Un dia, a Madrid, un cap de departament del Minis-

teri espanyol d'Agricultura havia portat Rafael Font i 

Farran a l'àtic de la seva administració perquè pogués 

adonar-se per si mateix de la magnitud del problema: 

allí, en aquest àtic ministerial, muntanyes de cartes de 

rabassaires jeien en el sopor sufocant de l'estiu.

Ningú al ministeri, en efecte, tenia el més mínim de-

sig de tractar aquestes cartes. Rafael Font i Farran ex-

plica que el govern espanyol esperava que la Generali-

tat heretés aquest problema.

I en definitiva això va succeir quan, al final de l'es-

tiu de 1932, el setembre, les Corts van aprovar l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya que va transmetre al govern 

català un conjunt de responsabilitats polítiques, parti-

cularment en agricultura.

A Madrid, «la tensió política era més gran» a l'estiu 

de 1932 que un any abans, recorda Rafael Font i Far-

ran. «El país havia anat canviant una mica de fesomia. 

L'entusiasme de 1931 s'havia anat esbravant. Governar 

és fer descontents i decepcionats. I d'uns i altres no en 

mancaven, sobretot en aquella Espanya en ebullició, 

apassionada i esquerpa, amb unes esquerres que es 

dividien i masses que en volien més o més aviat, que 

no veien arribar massa els efectes del canvi de Règim, 

i amb unes dretes poc acostumades a modificacions, 

que no tenien gairebé res, per exemple, dels conserva-

dors britànics i que havien acceptat molt difícilment la 

vinguda de la República», escriu a les seves memòries.

Un matí d'agost de 1932, quan Rafael Font i Farran 

va anar de nou  —«tranquilament»— a l'Hotel Palace per 

treballar com cada dia amb Companys, aquest no va 

venir, perquè, durant la nit, un general d'extrema dre-

ta, José Sanjurjo, havia tractat d’aconseguir el poder a 
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Barcelona,

primavera de 1934

El sergent

Rafael Font i Farran

al Passeig de Gràcia

amb dues amigues

durant el servei militar. 

RFV
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Espanya. Sanjurjo s'oposava, en particular, als projec-

tes de reforma de l'Exèrcit, i a l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya, en discussió a les Corts.

La nit anterior, com de costum, Rafael Font i Farran 

havia tornat «bastant tard» a la seva casa d’hostes, al 

carrer Barquillo, a prop del Ministeri de la Guerra, que 

els amotinats, durant la nit, havien tractat d’apode-

rar-se. «I jo que vaig dormir aquella nit com si res!» es 

lamenta Rafael Font i Farran en broma, decebut d’ha-

ver perdut una exclusiva semblant.

A la tardor de 1933, Rafael Font i Farran va haver de 

fer front a una crisi dins del seu partit, ERC, crisi que va 

provocar una ruptura de les seves relacions polítiques 

amb Companys «malauradament per sempre», diu en 

les seves memòries.

ERC, de la qual Rafael Font i Farran havia estat un 

dels fundadors, era una organització molt jove i enca-

ra no prou consolidada: així, per exemple, Estat Cata-

là —el primer partit al qual Rafael Font i Farran s’havia 

adherit el 1930— continuava existint, com un corrent 

intern dins d'ERC, mentre L'Opinió, el diari per al qual 

Rafael Font i Farran treballava —encara que fos subti-

tulat «Diari d'Esquerra Republicana de Catalunya»— te-

nia una línia editorial molt independent respecte a ERC.

El 1933, no era, de cap manera, el gran amor entre 

aquest corrent polític d'ERC, el grup de L’Opinió, i la 

gent d'Estat Català.

La crisi va esclatar el setembre quan el corrent d'Es-

tat Català va obtenir l’exclusió d'ERC del grup de L’Opi-

nió. Immediatament, els líders de L’Opinió membres del 

govern català, com Joan Lluhí, Josep Tarradellas o An-

toni Xirau van dimitir d’aquest govern.

Rafael Font i Farran, periodista de L'Opinió, era, de 

manera bastant inevitable, més a prop políticament del 

grup de L’Opinió que del sector d'Estat Català, i va dei-

xar ERC. A l'octubre de 1933, Rafael Font i Farran i al-

tres membres del grup de L’Opinió van fundar un nou 

partit, un rival d'ERC: el Partit Nacionalista Republicà 

d'Esquerra (PNRE).

En les seves memòries, Rafael Font i Farran diu que 

la seva ruptura amb Macià, el carismàtic president de 

la Generalitat i d'ERC, va ser «cruel», perquè tenia un 

gran afecte per Macià, tot i que mai s'havia sentit ma-

cianista en el sentit d’una lleialtat a Macià a ultrança.

Però Rafael Font i Farran diu també que, el 1933, Ma-

cià li semblava «una mica lluny». I afegeix, d’una mane-

ra bastant política, que calia romandre amb Macià, que 

era tan popular a Catalunya, mentre era possible. «Les 

seves immenses qualitats de valor i de bona fe potser 

no eren suficients per ser un polític complet». 

He trobat en una edició de L'Opinió d'octubre de 

1933 un anunci en dos columnes que anunciava per la 

nit vinent, a Barcelona, una reunió del PNRE, en què 

anaven a parlar set oradors del partit, incloent Joaquim 

Ventalló, director del diari, Joan Lluhí, el líder del par-

tit, els exconsellers Pere Comas i Antoni Xirau i... Rafa-

el Font i Farran.19

Donant compte del míting, L’Opinió diu que Rafael 

Font i Farran va dir que, si un «imperatiu polític» l’havia 

portat a ser un dels fundadors d'ERC el 1931, «el mateix 

imperatiu l’obligà a sortir-ne».20

Rafael Font i Farran podia compartir la tribuna amb 

líders polítics eminents, però encara era massa jove per 

jugar en la mateixa lliga. En canvi, representava un pa-

per important en els moviments juvenils de l'esquer-

ra catalanista.

Abans del naixement del PNRE, Rafael Font i Farran 

havia estat el líder d'un projecte de federació de tots 

els joves militants d'ERC. Aquest projecte havia estat 

pensat principalment per posar fi a l'hegemonia exer-

cida sobre aquests joves catalanistes per les Joventuts 

d’Esquerra Republicana - Estat Català (JEREC).

Les JEREC —les joventuts del partit, hegemonitzades 

pel sector d'Estat Català— s’oposaven de vegades violen-

tament a tots aquells que, a ERC, s’atrevien —com, per 

exemple, Companys o el grup de L’Opinió— a criticar les 

accions de la seva estructura paramilitar, els escamots.

Aquests escamots, molt en l'esperit de l'Europa dels 

anys 1930, agrupaven milers de joves, uniformats amb 

camises verdes. S’havien destacat per diverses opera-

cions «d'acció directa» com un atac contra l’impremta 

d'un setmanari satíric de Barcelona, El Be Negre, que 

havia tingut la gosadia de burlar-se d’ells.

19 L'Opinió, 27 d'octubre de 1933, p. 7.

20 «El míting del divendres, al Districte Cinquè», L'Opinió, 29 

d'octubre de 1933, p. 6.
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Sitges, estiu de 1934

Rafael Font i Farran

amb amics a la platja. 

RFV
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Però, entre les JEREC i els seus escamots, d'una ban-

da, i el projecte de moviment juvenil dirigit per Rafael 

Font i Farran i altres joves militants, la direcció d'ERC 

va decidir que les JEREC continuessin sent l'única or-

ganització juvenil del partit. I Rafael Font i Farran va 

marxar d’ERC.

El 17 octubre de 1933, pocs dies després del naixe-

ment del PNRE, del qual va ser un dels fundadors, Ra-

fael Font i Farran va signar amb el seu vell amic Josep 

Maria Lladó i tres altres joves militants del PNRE —Al-

fred Cabanes, Ferran Ludevid i Celestí Morlans— un ma-

nifest anunciant la constitució d’una organització juve-

nil «digna i eficient», segons el manifest del nou partit.21

Membres del «comitè provisional» de direcció 

d'aquesta nova organització juvenil, els signants del 

manifest es declaraven veritablement d’esquerra. I cri-

ticaven el «confusionisme» de les JEREC en la qual «al 

costat d'uns principis democràtics proclamats a plena 

veu, hom podia veure-hi la llevor, perillosíssima, d'un 

possible feixisme vergonyant, molt pitjor, encara, que 

el feixisme descarat del qual hom pot guardar-se amb 

molta més facilitat».

En realitat, aquesta organització juvenil del PNRE no 

va tenir l'èxit esperat. I, dins les JEREC, els escamots 

van continuar, un temps encara, les seves activitats més 

o menys recomanables.

Immediatament després d'haver nascut, a l'octubre 

de 1933, el PNRE va haver de fer campanya per a les 

eleccions legislatives espanyoles previstes per al 19 de 

novembre i per a les quals es va aliar amb un altre pe-

tit partit de centresquerra, Acció Catalana constituint la 

Coalició d'Esquerres Catalanes que va haver d'enfron-

tar-se a la coalició hegemònica constituïda per ERC i 

la Unió Socialista de Catalunya.

I el mínim que es pot dir és que aquestes dues co-

alicions no se'n van deixar passar cap, durant aquesta 

campanya electoral.

Per exemple, Rafael Font i Farran evoca un míting 

«potser a Terrassa» del qual va ser el primer orador —

potser perquè era el més jove— i en qual va ser acollit 

de seguida, tan aviat com va començar el seu discurs, 

21 «Joventut del Partit Nacionalista d'Esquerra», L'Opinió, 18 

d'octubre de 1933, p. 4.

per crits de militants de les JEREC, que havien anat a 

fer rebombori.

Però Rafael Font i Farran, malgrat els seus vint-i-un 

anys, ja era un veterà de la política i, tornant-se cap als 

pertorbadors, els va dir que, quan era estudiant, com-

batia la Dictadura de Primo de Rivera, s'havia enfrontat 

amb bèsties més grans. I, pel que fa a interrompre’l, ni 

parlar-ne! Això li va valer una ovació per part del públic. 

Després, els pertorbadors van romandre silenciosos 

com muts, i la reunió va poder continuar normalment.

Dividida, l’esquerra catalana va naufragar en aques-

tes eleccions generals de 1933. ERC i USC, que tenien 

trenta-dos elegits en l'assemblea sortint, en van per-

dre mitja dotzena, tot i continuar sent la primera força 

en vots. Pel que fa a la Coalició d'Esquerres Catalanes 

de la qual formava part el PNRE, va aconseguir preci-

sament... cap elegit.

Per la seva banda, el PSOE, el principal partit de 

l'esquerra espanyola, va veure el seu grup parlamen-

tari reduït a la meitat, al voltant de seixanta diputats, 

lluny, molt lluny darrere de la Confederación Española 

de Derechas Autónomas (CEDA), que va emportar-se 

prop d'una quarta part dels escons en la nova assem-

blea, en concret 115 —d'un total de 472—, just davant 

dels 104 escons —és a dir, un guany de 10— del Parti-

do Republicano Radical (PRR) d’Alejandro Lerroux. his-

tòricament de centre-esquerra però que havia acabat 

basculant cap a la dreta.

La CEDA i el PRR havien obtingut 5,4 milions de vots, 

d'un total de 8,5 milions. Amb aquests resultats el de-

sembre de 1933 es va constituir un govern espanyol 

dirigit per Lerroux amb el suport extern de la CEDA.

Aquest mateix desembre de 1933, «sota la pres-

sió» d'aquesta derrota electoral de les esquerres, Ra-

fael Font i Farran va publicar a Barcelona, a la Llibre-

ria Catalònia, un petit opuscle d'unes vint pàgines, La 

crisi de les esquerres, en què, en referència a la crisi in-

terna d'ERC i la creació del PNRE, llançava una crida 

a les esquerres catalanistes per a «retrobar la seva co-

hesió, retrobar la seva puresa, retrobar el seu prestigi» 

dirigint-se particularment a Lluís Companys, Humbert 

Torres, Joan Lluhí i Lluís Nicolau d'Olwer, principals fi-

gures d'ERC, PNRE i Acció Catalana, als quals s'adreça 

en qualitat d'amics.
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Sitges, estiu de 1934

Rafael Font i Farran

amb amics a la platja. 
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Rafael Font i Farran demana a Companys que impulsi 

la solució a la crisi fent «retornar a l'Esquerra als camins 

que mai no hauria d'haver abandonat». I afegeix que 

gràcies al seu prestigi, tacte, serenitat i energia: «mol-

tes coses que avui semblen irreparables, es podrien ar-

ranjar en un tres i no res». A Lluhí li diu que recordi que 

hi ha coses essencials que estan en perill. «Tinc la més 

absoluta seguretat que, ara com sempre, vós sereu un 

factor actiu al servei de la salvació de les esquerres». A 

Nicolau d'Olwer, que descriu com «un home ponderat, 

un home serè, un home eqüànime», demana que obli-

di les diferències. I finalment Rafael Font i Farran creu 

que el prestigi del lleidatà Humbert Torres pot ajudar 

a soldar una encaixada de mans entre tots ells «que si 

es produís seria, potser, la salvació de moltes coses per 

les quals tots plegats tant hem lluitat».22

A les 8 de la nit del dissabte 6 d’octubre de 1934, 

Rafael Font i Farran estava treballant en la redacció de 

L’Opinió, a la plaça de la Universitat, quan, a pocs quilò-

metres de distància, en una altra plaça, la plaça de Sant 

Jaume, el president de Catalunya, Lluís Companys —que 

havia estat elegit president de la Generalitat després de 

la mort de Macià el desembre de 1933— va proclamar 

—com ja el 1931 Macià ho havia fet des del mateix bal-

có del Palau de la Generalitat— el naixement del «Estat 

Català de la República Federal Espanyola». «República 

federal» que ningú a Espanya pensava a crear, escriu 

irònicament Rafael Font i Farran en les seves memòries.

Però es tractava principalment, per Companys i ERC, 

d’enfrontar-se al govern espanyol que acabava d'incor-

porar la dreta antirepublicana de la CEDA. La procla-

mació de Companys era «una declaració insurreccio-

nal», escriu Rafael Font i Farran.

Al llarg d'aquest any de 1934, les tensions entre els 

governs espanyol i català havien seguit empitjorant. I 

una de les principals pomes de la discòrdia era la Llei de 

22 Rafael Font i Farran. La crisi de les esquerres. Tot i que el text 

introductori està datat pel desembre de 1933, l'opuscle es 

va posar a la venda el 4 gener de 1934, just per a que Rafael 

Font i Farran pugués fer referència a la mort del president 

Macià —esdevinguda el 25 de desembre de 1933— i dirigir-se 

a Lluís Companys —elegit president de la Generalitat el 31 de 

desembre de 1933— com a nou líder d'ERC i del país.

Contractes de Conreu, aprovada pel Parlament català 

l'abril de 1934 per iniciativa de Companys, per perme-

tre als rabassaires arribar a ser, en determinades condi-

cions, propietaris de les terres que conreaven. Aques-

ta reforma desagradava molt als propietaris d'aquestes 

terres, a la Lliga Catalana, el partit polític de dretes que 

els representava, i al govern espanyol al qual aquest 

partit donava suport.

Després d'haver acabat el seu treball a L'Opinió, el 

6 d'octubre de 1934, Rafael Font i Farran va anar, pels 

volts de les 9 de la nit, a la seu central del seu partit, el 

PNRE, a les Rambles.

Però no va quedar-se allà molt de temps, perquè els 

líders del PNRE van ordenar als militants presents que 

participessin en la defensa del Palau de la Generalitat. 

Temien que fos atacat pels militars espanyols a les or-

dres del govern de Madrid.

Pels volts de les 10 de la nit, per carrers buits, Rafael 

Font i Farran va arribar a la plaça de Sant Jaume amb 

companys del PNRE. Recorda que un gran silenci reg-

nava a la plaça, on hi havia només alguns mossos d’es-

quadra, després del clam de la multitud que, a les 8 de 

la nit, havia aclamat la proclamació de Companys. A 

l'interior del Palau de la Generalitat, tampoc, no hi ha-

via molta gent.

Atrinxerat al Palau, l'executiu català, sota la direc-

ció de Companys, va decidir, en aquesta nit del 6 d'oc-

tubre, constituir una columna de voluntaris per anar a 

apoderar-se de la seu de la Capitania General de Ca-

talunya, on el general Batet dirigia les tropes lleials al 

govern espanyol.

Per formar aquesta columna, Rafael Font i Farran i 

altres catalanistes van ser armats a corre-cuita. Però 

aviat, l'ordre de sortida d'aquests voluntaris va ser 

cancel·lada.

Més tard a la nit, els líders de PNRE, que havien par-

lat amb Companys al Palau de la Generalitat, van anun-

ciar als seus militants que havien estat encarregats de 

la «propaganda del moviment»: al matí següent, cot-

xes i camions els portarien a propagar les últimes no-

tícies de la Revolució. El mot d'ordre que reberen fou: 

«Aneu a casa a reposar unes hores».

Però, Rafael Font i Farran, militant disciplinat, anava 

a sortir del Palau de la Generalitat quan trets van escla-
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30 de maig de 1934

Cartell anunciant dues conferències sobre la premsa de Barcelona,

a l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant, amb la participació —en una d'elles—

de Rafael Font i Ferran com a redactor de L'Opinió.
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tar al carrer. I un mosso d'esquadra es va afanyar a co-

mençar a tancar les portes del Palau. «Em va pregun-

tar: "Què, sortiu o no..." Podia sortir, sens dubte, i mirar 

d'anar cap uns indrets barcelonins més tranquils, però 

no vaig sortir. Em vaig quedar. O ets periodista o no ho 

ets, em vaig dir».

Mentre, per fora del Palau, els trets continuaven, Rafa-

el Font i Farran va arribar —sense cap dificultat perquè 

coneixia «bastant bé» el Palau de la Generalitat— al gran 

saló de reunió, on tots els líders de la insurrecció i, en 

particular, els membres del govern català eren reunits.

Però llavors, Rafael Font i Farran va descobrir amb 

molta sorpresa el contrari d’homes preparats per a la 

batalla: «En el saló de reunió, la moral era a zero. No 

era del tot l'estat major d’un poder insurreccional. Era 

més aviat la vetlla d'un difunt o l'ambient d'una crisi mi-

nisterial. Jo no podia creure el que veia. Hi havia algu-

na cosa que no estava bé. M'impressionava la irrealitat 

que emanava de tot això».

A poc a poc Rafael Font i Farran va començar a 

adonar-se que tots aquests líders «no sabien què fer». 

«Però, jo era —encara— fidel a aquests senyors impor-

tants i compartia, sens dubte, la seva malenconia de-

cebuda».

Desconcertat, Rafael Font i Farran s’interrogava: la 

proclamació de Companys volia dir que «s'havia gua-

nyat?» I, en cas afirmatiu, en quina mesura?

El que li preocupava especialment era que el govern 

català «no feia res» contra l'exèrcit espanyol: l'ambient 

de fi de sessió, que regnava al Palau de la Generali-

tat, hauria pogut concebre’s si «l'enemic» havia estat a 

500 quilòmetres de Barcelona. Però, en realitat, aquest 

«enemic» era molt a prop. A Barcelona. Estacionat en 

un «rosari de casernes».

«El 6 d'octubre de 1934», Rafael Font i Farran conti-

nua, «el govern català no va fer res per assetjar les ca-

sernes de l'exèrcit espanyol, aixecar barricades a les 

portes d’aquestes casernes, evitar que les tropes puguin 

sortir d’elles. El desig de no organitzar seriosament l’in-

surrecció em semblava obvi i em sorprenia». 

Segons Rafael Font i Farran, la versió oficial del go-

vern català era: som assetjats, no podem fer res, ve-

niu a alliberar-nos. «Era la posició més còmoda psico-

lògicament».

A la Generalitat arribava «una gran quantitat de tru-

cades telefòniques de militants catalanistes que volien 

saber què fer». Però, mentre que es demanava a la gent 

que vingués a Barcelona, ningú a la Generalitat ordena-

va als nombrosos militants agrupats a les Rambles que 

vinguessin a defensar el Palau de la Generalitat, que les 

tropes espanyoles començaven a atacar.

Probablement perquè pensava que la batalla era per-

duda, el govern de Companys no va utilitzar molt, tot 

s'ha de dir, els 7.000 combatents catalanistes —més o 

menys ben armats, és cert— dels quals disposava: mi-

litants de partits polítics, com Rafael Font i Farran, o 

mossos d’esquadra, quatre-cents dels quals eren atrin-

xerats a l'interior del Palau de la Generalitat.

Al Palau de la Generalitat, aquesta «revolució» del 6 

d'octubre —com Rafael Font i Farran l’escriu, amb co-

metes— va ser sobretot ... «radiofònica», perquè el go-

vern català no va parar d’emetre per les ones durant 

tota la nit, des de la plaça de Sant Jaume, «un gran tor-

rent» de declaracions vibrants, intercalades amb mú-

sica, que, suposo, era a la vegada catalana i marcial.

A una hora avançada de la nit del 6 al 7 octubre de 

1934, algú va trucar de sobte a una de les portes, ben 

tancades, del Palau de la Generalitat: era una delegació 

de l'Aliança Obrera, una confederació d’organitzacions 

d'extrema esquerra, que venia a proposar a Companys 

d’anar a un lloc més segur que el Palau de la Genera-

litat per dirigir la insurrecció. Companys va declinar 

aquesta proposta.

Aquesta Aliança Obrera s’havia constituït a finals de 

1933 en resposta a la victòria de les dretes a les elecci-

ons legislatives, i per iniciativa d'una petita organització 

comunista catalana, el Bloc Obrer i Camperol (BOC).

En les seves memòries, Rafael Font i Farran escriu 

que la intervenció de l'Aliança Obrera, el 6 d’octubre, 

«va contribuir a una evolució personal que es concre-

tava cada vegada més, encara que jo fos lluny d’haver 

aconseguit un estat de conclusions i decisions».

Dos anys més tard, el 1936, com veurem més enda-

vant, Rafael Font i Farran s'afiliarà a aquest BOC, re-

batejat aleshores com a Partit Obrer d'Unificació Mar-

xista (POUM).

Al matí del 7 d'octubre de 1934, després d'una nit de 

combats, en la qual van morir desenes de persones —
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Rafael Font i Farran

aficionat al tennis. 
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un balanç òbviament molt important, però infinitament 

menor que el bany de sang que es podia témer—, la 

rendició del Govern català va tenir lloc poc abans de 

les 6. Companys va ordenar que fos hissada la bandera 

blanca. Rafael Font i Farran recorda també haver vist, 

aquest matí del 7 d'octubre, al Palau de la Generalitat, 

la cara extremament pàl·lida d’alguns homes. Afegeix 

que alguns gairebé ploraven.

Poc després, «es va sentir l’arribada dels soldats del 

exèrcit espanyol» i, com era «gairebé predictible», «els 

primers soldats que van entrar en l'avantcambra del 

despatx del president de la Generalitat en la qual tots 

ens havíem agrupat», van ser els soldats de la caserna 

d'infanteria, on, molt a prop, al barri de la Barceloneta, 

Rafael Font i Farran havia fet el servei militar pocs me-

sos abans i on havia arribat a ser oficial de la reserva.

Inevitablement, membres del regiment el van reco-

nèixer immediatament. «Alguns suboficials actuaven 

com si no em veien», Rafael Font i Farran recorda. «el 

Cap de Cerimonial de la Generalitat Dalmau Costa em 

va dir a l'orella que havia observat que un caporal par-

lava a un superior assenyalant-me amb el dit. "Amagat 

a un despatx", va aconsellar-me Dalmau Costa».

Rafael Font i Farran va estar temptat de fer-ho, però 

només per un moment, perquè, per a ell, com a perio-

dista, el que estava passant al Palau de la Generalitat 

era massa sensacional per córrer el risc de perdre ni tan 

sols una molla. A més, aquesta curiositat «profunda» 

explica que, a diferència de molts altres al voltant d'ell, 

no se sentia aclaparat per la derrota i el desencís polític.

En l'avantsala del despatx del president Companys, 

els soldats espanyols van començar a elaborar una llis-

ta de totes les persones, líders polítics o, com Rafael 

Font i Farran, militants bàsics. «En principi, tots està-

vem detinguts. Un oficial ens va dir que no volia saber 

qui tenia armes i qui no. Va ordenar als que en tenien, 

que les deixessin en el centre de l'avantsala». Suposo 

que Rafael Font i Farran encara tenia l'arma que li ha-

vien donat la nit anterior.

Llavors el president Companys va sortir del seu des-

patx i Rafael Font i Farran va sentir un dolor viu quan 

va veure’l anar-se’n cap a la Capitania General, perquè 

sentia molt d’afecte per ell. Companys, tots els conse-

llers del govern català i diverses altres personalitats, 

entre elles els líders del PNRE, el partit de Rafael Font 

i Farran, com Tarradellas o Xirau, van ser empreso-

nats durant setmanes en el port de Barcelona, a bord 

del vaixell Uruguay, fora de servei, que s'havia conver-

tit en una presó flotant. El maig de 1935, tots aquests 

membres del Govern de la Generalitat, amb Companys 

al capdavant, van ser jutjats a Madrid i condemnats a 

trenta anys de presó. 

Durant tot el diumenge 7 d'octubre de 1934, Rafael 

Font i Farran i altres militants catalanistes van ser de-

tinguts al Palau de la Generalitat, sobretot al Pati dels 

Tarongers, sota la vigilància de soldats del Terç d’Es-

trangers, que, amb el gran alleujament per a ell, havien 

pres el relleu dels homes del seu regiment.

L'endemà, el dilluns 8 d'octubre, Rafael Font i Far-

ran va ser posat en llibertat perquè, segons explica, les 

autoritats militars van considerar que havia estat pre-

sent al Palau de la Generalitat només com a periodista.

Un cop alliberat, va començar a preparar el número 

de L’Opinió de l'endemà 9 d'octubre, ja que, curiosa-

ment, «ningú havia pensat a prohibir el diari», se sor-

prèn Rafael Font i Farran en les seves memòries.

A L'Opinió, havia arribat a ser el cap de les informa-

cions de política internacional i, en aquest exemplar del 

dimarts 9 d’octubre de 1934, el número 1.041 —ja que 

cap número havia sortit des del 1.040, publicat el di-

vendres dia 5—, Rafael Font i Farran va signar —sense 

cap relació amb el cap de setmana molt particular que 

havia passat al Palau de la Generalitat— un article so-

bre la guerra del Chaco, que causava estralls entre Bo-

lívia i Paraguai des del 1932.

Per error, Rafael Font i Farran diu en les seves me-

mòries que aquest número del 9 d'octubre va ser l'úl-

tim de L’Opinió: de fet, el diari va ser prohibit després 

de l'exemplar de l'endemà, 10 d'octubre i va desapa-

rèixer per sempre. 

Així doncs, hi va haver un número 1.042, el dimecres 

10 d'octubre de 1934 i en el qual, en particular amb un 

article titulat «Els trets de Marsella», Rafael Font i Farran 

va donar compte d’un dels esdeveniments més espec-

taculars dels anys 1930: l'assassinat del rei de Iugoslàvia 

Alexandre I per un opositor de Macedònia, el 9 d’octu-

bre, a Marsella. En aquest atemptat, el ministre fran-

cès d’Afers Estrangers, Louis Barthou, va morir també.
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Quan, la nit del 9 al 10 d'octubre, després d'haver aca-

bat d'escriure tots els seus articles, Rafael Font i Farran 

va marxar de la impremta de L’Opinió per tornar cap a 

casa, un oficial de policia l’esperava per remetre-li per-

sonalment una convocatòria d’un jutge militar d’instruc-

ció. I, el 10 d'octubre, de nou al Palau de la Generalitat, 

encara ocupat per l'exèrcit espanyol, Rafael Font i Far-

ran va ser interrogat per aquest jutge, que volia saber 

el que havia fet exactament al Palau de la Generalitat 

durant la insurrecció del 6 octubre.

«Vaig fer la meva feina com a periodista», va afirmar 

Rafael Font i Farran. Però, era només una petita part 

de la veritat. Això no obstant, segons Rafael Font i Far-

ran, les paraules «periodista» i «premsa» van fer efecte 

sobre el jutge, que va dir que si era la «veritat» la cosa 

es podria arreglar.

I, en efecte, la «veritat» es va confirmar, el mateix dia, 

gràcies als testimonis de dos periodistes, Joaquim Ven-

talló de L'Opinió, i Joan Costa i Deu de La Veu de Ca-

talunya, que van donar fe davant del jutge que Rafael 

Font i Farran era efectivament, ell també, un periodis-

ta professional. I així va poder sortir lliure del Palau de 

la Generalitat, aquest dimecres 10 d’octubre.

Però, uns dies més tard, va ser convocat de nou pel 

jutge que, pel que sembla, havia avançat en el camí de 

la veritat. I, aquesta vegada, el mateix dia, Rafael Font i 

Farran va ser conduït per la força a bord del paquebot 

Ciudad de Cádiz, que havia estat convertit també en 

presó flotant al port de Barcelona, perquè el paquebot 

Uruguay, en el que eren apilats uns 2.500 catalanistes 

—d'un total de prop de 3.000 detinguts després de la 

insurrecció del 6 d'octubre—, ja era ple de gom a gom.

Però, Rafael Font i Farran va ser afortunat perquè no 

va haver de passar a bord del Ciudad de Cádiz només 

que dues nits —i més exactament una nit i la meitat de 

la segona nit—, dormint a la serena, «com podíem», per-

què, durant la segona nit, a mitjanit, una barca va ser 

amarada al paquebot. Aquesta barca portava, no pas 

nous presoners, com Rafael Font i Farran ho va pensar 

en primer lloc, sinó el jutge —el seu jutge!— que havia 

30 de novembre de 1935

Anunci de l'oficina de Barcelona del bufet d'advocats de Rafael Font i Torralbas i el seu fill Rafael Font i Farran,

publicat al Diario de Villanueva y Geltrú.
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volgut venir personalment per anunciar, en plena nit, la 

posada en llibertat provisional d’alguns detinguts, en-

tre els quals hi havia Rafael Font i Farran. Desembar-

cat «una mica lluny» del Monument a Colom, va poder 

acabar la nit al llit!

Algun temps més tard, al final del seu procès, Ra-

fael Font i Farran va beneficiar-se d’un sobreseïment. 

Després del fracàs de la insurrecció de 1934, tots 

els que tenien la desgràcia de ser alhora catalanistes i 

d’esquerres —com el diari L'Opinió— van ser suspesos 

pel govern espanyol. Així, més d'un centenar d’ajunta-

ments dirigits per ERC van ser dissolts, i líders locals 

dels partits de dretes que donaven suport al govern, 

com la Lliga Catalana, el PRR o la CEDA, van ser nome-

nats al capdavant d’aquests ajuntaments.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1932 va que-

dar hibernat. I la Generalitat va ser privada d'una gran 

part dels poders que havien estat transferits a ella, com 

per exemple la direcció de l'educació. La llengua cas-

tellana va ser imposada en lloc del català com a llen-

gua oficial de la Generalitat, a la presidència de la qual 

el govern espanyol va nomenar un obscur coronel, ori-

ginari d'una altra regió d'Espanya.

Com si tot això no fos suficient, una nova crisi inter-

na va esclatar a ERC, de la qual part del sector d'Estat 

Català —a la pràctica, uns centenars de militants de les 

JEREC, bàsicament de Barcelona— van marxar sorollo-

sament, acusant el president Companys de traïció a la 

causa catalana durant la insurrecció de 1934.

Però aquest període, tan ombrívol per als catalanis-

tes com Rafael Font i Farran, va durar poc més d'un 

any, perquè amb la situació política a Espanya deterio-

rant-se cada dia més, van ser convocades noves elecci-

ons legislatives de manera anticipada, al febrer de 1936. 

I, aquesta vegada, les esquerres, i no pas les dretes com 

en 1933, van guanyar les eleccions.

Unida en el Front d'Esquerres de Catalunya —i en 

el Frente Popular a la resta d'Espanya— les esquerres 

(PSOE, IR, ERC, USC, PNRE, PCE, POUM...) van guanyar 

més del 60% dels escons a les Corts. Companys i tot 

el seu Govern van ser uns d’aquests elegits i foren am-

nistiats i alliberats de la presó. I després d'una rebuda 

triomfal a Barcelona, van tornar a ser president i con-

sellers de la Generalitat.

Poc després de les eleccions legislatives de 1936, Ra-

fael Font i Farran va ser contractat per la Comissaria Ge-

neral d'Ordre Públic (CGOP) de la Generalitat. Aques-

ta CGOP havia estat instituïda a principis de 1934 per 

encarregar-se del manteniment de l'ordre a Catalunya, 

en el marc de l'Estatut d'autonomia. Però havia estat 

dissolta pel govern espanyol després de la insurrecció 

del Sis d'Octubre.

El setembre de 1934, Rafael Font i Farran ja havia es-

tat contractat, per primera vegada, per la CGOP, en el 

departament responsable del control de les publicaci-

ons de premsa, mentre continuava el seu treball com a 

periodista a L'Opinió. Però, un mes més tard, després 

del fracàs de la insurrecció, havia perdut alhora aques-

ta feina a la CGOP i el seu treball com a periodista, ja 

que el seu diari havia estat prohibit. «Com a estabilitat 

laboral», somriu, «no es podia fer millor!».

De tornada a la CGOP el 1936, Rafael Font i Farran 

tenia la missió d’assegurar-se que, en la premsa es-

trangera distribuïda en Catalunya, res pogués «alarmar 

l'opinió». En particular, havia d’impedir la circulació d'in-

formacions relatives a complots contra la República. La 

Generalitat l’havia nomenat a aquesta posició perquè 

necessitava alhora un militant catalanista, en el qual po-

dia confiar, i un professional dels mitjans de comunica-

ció que solia llegir diaris estrangers: exespecialista de 

política internacional de L’Opinió, tenia sens dubte el 

perfil ideal per a una feina d'aquest tipus.

Rafael Font i Farran era un col·laborador directe del 

secretari general de la CGOP, Joan Francesc Jové i Vi-

dal, que, com ell, era advocat i membre d'ERC i, d'altra 

banda, dramaturg. L'oficina a la seu de la CGOP, a la Via 

Laietana, era a pocs minuts del Palau de la Generalitat.

La CGOP ocupava un edifici que més tard, sota la 

dictadura del general Franco, es va convertir en la pre-

fectura de la policia espanyola a Barcelona —i encara 

ho és— on els detinguts polítics patien sovint tortures. 

Amb els seus nombrosos balcons i els seus fines-

trons, l'edifici, almenys tan de bon gust com els altres 

d'aquesta opulenta Via Laietana, fa la impressió d'es-

tar habitada per famílies burgeses, mentre que només 

s’hi atrafeguen funcionaris de policia.
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Febrer de 1936

Opuscle informatiu

del Partit Obrer

d'Unificació Marxista. 

ARF
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seves memòries. Les esquerres i les dretes s’enfrontaven cada dia amb més vi-

olència. I l'amenaça d’un cop d’estat militar estava creixent. La CGOP vigilava 

amb la major atenció les tropes espanyoles estacionades a Catalunya. Rafael 

Font i Farran diu que, en la CGOP, havia sentit a parlar que «les converses tele-

fòniques amb les casernes» eren escoltades constantment.

Era, de fet, un secret a veus, en els primers mesos de 1936, que diversos ge-

nerals d’extrema dreta conspiraven per enderrocar la República i substituir-la 

per una nova dictadura. A la CGOP, Rafael Font i Farran va veure, a principis de 

l'estiu de 1936, una «proclamació militar d'estat de guerra contra el govern ca-

talà», a punt de ser axaifada als carrers, i que la policia catalana havia desco-

bert durant una perquisició.

El que els conspiradors havien planejat era prendre ràpidament el control de 

tot Espanya, en pocs dies, apoderant-se de les grans ciutats, de manera coor-

dinada, gràcies a les nombroses casernes implantades allí.

A Barcelona, era previst que, el diumenge 19 de juliol de 1936, a la matinada, 

les tropes sortissin de les seves casernes i es dirigissin cap al centre de la ciu-

tat, a la plaça de Catalunya, des d'on, després, anessin cap al Palau de la Ge-

neralitat i a la CGOP.

Era més tard de mitjanit i el dia 19 de juliol acabava de començar quan Rafa-

el Font i Farran, al final de la seva jornada de treball a la CGOP que començava 

a la tarda i s’acabava molt tard, va sortir de la seva oficina a la Via Laietana per 

tornar a casa, a uns dos quilòmetres de distància, al carrer de Provença. Diu que 

va veure molt pocs transeünts als carrers, on hi havia un silenci «molt especial».

Estava dormint a casa seva des de feia només poques hores quan va ser des-

pertat per explosions. A l'exterior, ja era l’alba. Per la finestra, va veure una co-

lumna de soldats que caminava, no pas enmig del carrer, sinó a les voreres, i 

que es dirigia cap al centre de Barcelona, baixant el carrer d'Aribau que, molt a 

prop del seu pis, travessava en angle recte el carrer de Provença.

Poc després, no obstant això, Rafael Font i Farran va tornar a veure la matei-

xa columna de soldats que, clarament rebutjada per una força oposada, desfe-

ia el camí i pujava el carrer d'Aribau que havia baixat poc abans.

Guerra Civil 

3
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Barcelona, 5 de gener de 1936

Gran míting del POUM celebrat al Gran Price.

D'esquerra a dreta, entre d'altres: Jordi Arquer, Miquel Pedrola —intervenint—,

Andreu Nin i Julià Gorkin i Wilebaldo Solano, en segon terme.

AGUSTÍ CENTELLES / CDMH
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Al començament de la tarda, com de costum, Rafa-

el Font i Farran va marxar de casa per tornar a treba-

llar a la CGOP. Però com més s'acostava al centre de 

la ciutat, més s’intensificaven els trets. I, passant arran 

els murs, va arribar finalment a la CGOP.

El capità Frederic Escofet, de trajectòria catalanis-

ta, que havia estat nomenat cap de la CGOP poc dies 

abans, precisament el 26 de juny, «era al seu despatx, 

i ple d'energia», recorda Rafael Font i Farran. Escofet 

havia estat condemnat a trenta anys de presó per la 

seva participació en la insurrecció de 1934 i havia es-

tat posat en llibertat després de les eleccions legislati-

ves de febrer de 1936.

Després del seu nomenament al capdavant de la 

CGOP, Escofet havia preparat meticulosament la resis-

tència a l'intent de cop d’estat militar que —ho sabia 

molt bé— s'estava tramant contra la República.

El 19 de juliol de 1936, quan les tropes rebels van sor-

tir de les seves casernes, Escofet va desplegar els seus 

homes —mossos d'esquadra i guàrdies d'assalt— en di-

versos llocs estratègics de Barcelona per on els amo-

tinats havien de passar necessàriament per arribar als 

barris centrals de la ciutat.

En el mateix matí del 19 de juliol, d'altra banda, cen-

tenars d'activistes d'esquerra van començar a construir 

barricades en els carrers per tractar, també, d’aturar la 

marxa dels rebels cap al centre de Barcelona.

Rafael Font i Farran recorda que, el 19 de juliol de 

1936, un «gran nerviosisme» regnava a la CGOP. Civils 

armats amb escopetes venien per «rebre ordres». Se-

guien arribant rebels detinguts escortats, i molts d’ells 

eren conduïts a un gran despatx de la Secretaria de la 

CGOP, pròxima al despatx de Rafael Font i Farran, on 

s'amuntegaven, asseguts a terra, el «battle dress» des-

botonat i la cara descomposta.

La seu de la CGOP, aquest 19 de juliol, era especial-

ment un objectiu prioritari per a les forces rebels perquè 

el president de Catalunya, Companys, de matinada, hi 

havia transferit les seves oficines, tement que el Palau 

de la Generalitat pogués caure en mans dels colpistes.

Vora dos quarts de tres, per una finestra de la CGOP, 

Rafael Font i Farran va veure arribar, per la Via Laieta-

na, una columna de guàrdies civils, probablement per 

atacar la CGOP.

5 de gener de 1936

Cartell del Gran Míting del POUM celebrat al Gran Price. 

AHCB
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Barcelona, 8 de març de 1936

Gran míting del POUM celebrat al Gran Price.

D'esquerra a dreta, entre d'altres: Joaquim Maurín, Andreu Nin i Miquel Pedrola. 

AGUSTÍ CENTELLES / CDMH
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Però, inesperadament, aquests guàrdies civils havi-

en decidit combatir, no pas pels rebels, sinó per la Re-

pública. Pacíficament es van parar sota de les finestres 

de la CGOP. I el president Companys va sortir al balcó 

per a saludar-los. L'oficial al capdavant d’aquests guàr-

dies civils, va dir en veu alta:

—A les seves ordres, senyor president!

A continuació, la columna va seguir caminant i, al 

voltant de les 3, va començar a combatre contra els re-

bels atrinxerats a la plaça de Catalunya i a la plaça de la 

Universitat. Aquesta intervenció de la Guàrdia Civil va 

ser decisiva. El meu pare creia —i em va contar aquest 

episodi molt sovint quan jo era un nen— que la irrupció 

de la Guàrdia Civil havia desmoralitzat els rebels, que 

sens dubte esperaven més rebre el suport de la Guàr-

dia Civil que sofrir el seu assalt.

El dia després del 19 de juliol de 1936, va ser la fi dels 

últims combats a Barcelona, on l'intent de cop d’estat 

va ser un fracàs total com, de fet, en moltes altres ciu-

tats espanyoles, com Madrid. A la tarda del 20 de juliol, 

Espanya era dividida en dos: només una part del país 

havia anat a parar a mans dels rebels, mentre que l'al-

tra part continuava estant sota la República. I va ser el 

començament d'una terrible Guerra Civil. Durant tren-

ta mesos.

A Barcelona després de la derrota de l'extrema dre-

ta, en un extraordinari clima d’exaltació revolucionària, 

un nou poder es va instal·lar. Una espècie de segon po-

der, juntament amb el poder executiu del president de 

la Generalitat, Companys.

El carrer va passar a estar sota el control de milícies 

armades, sobretot de la CNT i la FAI. En tota la ciutat, 

però també en tot Catalunya, multitud d'indústries van 

ser col·lectivitzades, és a dir, ocupades i autogestiona-

des pels seus propis empleats. Els patrons havien fugit 

per evitar ser empresonats. O pitjor. Alguns, els més 

afortunats, van poder refugiar-se a França.

En les seves memòries, Rafael Font i Farran diu que 

era molt conscient que eternitzar-se en aquella situa-

ció confusa de doble poder no era desitjable de cap 

manera. Amb, d'una banda, el poder del govern cata-

là, de l'altra, el poder de les milícies.

Catalanistes com ell, els seus col·legues de la CGOP 

consideraven, majoritàriament, que, «naturalment, el 

que s’havia de fer era obeir el govern de la Generali-

tat». «Però, segons la meva opinió, aquesta posició era 

totalment ultrapassada», Rafael Font i Farran escriu en 

les seves memòries. «Em semblava obvi que no podíem 

tornar a l'ordre anterior al 19 de juliol de 1936.»

En veritat, Rafael Font i Farran es feia moltes pregun-

tes. I no solament des del començament de la Guerra 

Civil. De fet, des de molt de temps, molts anys, s’interro-

gava, reflexionava. I canviava. Política i ideològicament.

Les seves idees es van radicalitzar progressivament. 

A poc a poc es va allunyar del seu medi polític d’ori-

gen, aquella esquerra catalanista moderada i reformis-

ta, petit-burgesa. I es va orientar cap a una esquerra 

més radical. I obrera.

Rafael Font i Farran diu que, després del comença-

ment de la Guerra Civil, estava fent fora a tots aquests 

cercles republicans, dels quals era descendent. «L'an-

tiga estructura republicana, els vells líders, les velles 

institucions, tot això em semblava ara completament 

buides de contingut i no aptes. El Parlament de la Re-

pública espanyola, el Parlament català, els partits repu-

blicans no corresponien a la nova situació. Havíem de 

substituir-los per noves expressions».

El 1936, aquest rebuig a una esquerra a les files de 

la qual Rafael Font i Farran havia militat durant molts 

anys, en el si dels partits Estat Català, ERC i finalment 

PNRE, tenia, en realitat, arrels ja antigues. Per exemple, 

he trobat un article de L'Opinió en el qual, el setembre 

de 1931 —és a dir, pocs mesos després de la proclamació 

de la República—, Rafael Font i Farran —que poc temps 

abans encara era ple d'admiració pels líders d'aquesta 

esquerra moderada que, ara, era al cap de l'Estat espa-

nyol— ja criticava el «verbalisme i la lleugeresa de con-

tingut» de massa discursos, que, durant l'estiu de 1931, 

com a jove periodista parlamentari, havia hagut de su-

portar en les Corts de Madrid.23 

Un any més tard, el 1932, encara a L’Opinió, escriu que 

les Corts s’enfonsen en un pantà oratori, parla dels xer-

raires del parlament petit-burgès. En les seves memòri-

es, evoca el «buit teòric absolut dels medis polítics» en 

23 Rafael FONT I FARRAN. «La Catalunya revolucionària davant 

del Parlament espanyol», L'Opinió, 25 de setembre de 1931, p. 

4.
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Barcelona, circa 1936

L'Hotel Falcon, a les Rambles —rere el monument a Frederic Soler «Pitarra»—

incautat pel POUM i convertit en hotel i restaurant del partit.

MERLETTI / IEFC
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els quals vivia a l’època com a periodista i militant. Fins 

i tot qualifica als ministres espanyols d’aquells primers 

anys de la República de titelles i xarlatans.

La República espanyola, sorollosa i tímida al ma-

teix temps, engendrava en ell un cert desencís. Estava 

enutjat a la vegada contra els seus amics polítics que, 

segons ell, no feien res, però també contra els «extre-

mistes» que impedien que la República fes el que ell 

pensava que hagués hagut de fer.

I no puc deixar de pensar que la polèmica periodísti-

ca, que, a la primavera de 1932, va enfrontar Rafael Font 

i Farran i el líder de la CNT Joan Peiró, potser va influ-

ir, fins a un cert punt, en aquesta evolució que porta-

ria Rafael Font i Farran el 1936 cap a una ruptura amb 

l'esquerra moderada.

Penso, en particular, en frases que Peiró, a les colum-

nes de «La Soli», havia dirigit personalment a Rafael 

Font i Farran, per exemple quan li deia que la Repúbli-

ca espanyola havia arruïnat les possibilitats revoluci-

onàries «excepcionals» a les quals el país aspirava. O 

també quan li deia que era un error pensar que es po-

dia millorar el destí dels pobles sota el sistema capita-

lista sense la desaparició d’aquest sistema.

No obstant això, molt més probablement que aquesta 

polèmica, el que va marcar profundament Rafael Font i 

Farran en els anys 1930 i que el va fer «reflexionar molt», 

va ser l'ascens d'Adolf Hitler a la cancelleria alemanya el 

30 de gener de 1933 i la substitució brutal de la Repúbli-

ca de Weimar per una dictadura del partit nazi.

«A L’Opinió, m'ocupava de les notícies de política ex-

terior i no podia no fer una relació entre la República 

de Weimar i la República espanyola, que era formalista 

i verbalista i que no corresponia a ninguna de les forces 

socials del país», explica Rafael Font i Farran.

A l'octubre de 1933, la crisi d'ERC i el naixement del 

PNRE va fer recular momentàniament les seves incer-

teses, perquè estava massa ocupat en la tasca d'orga-

nitzar el PNRE, i pel ritme de l'acció política, les polèmi-

ques, les reunions electorals. «Però això no va cicatritzar 

les meves interrogacions», afegeix.

I aquest cop molt dur que va ser, per a homes d'es-

querres com ell, la victòria de les dretes —que ell ano-

mena en les seves memòries «les forces de la contrare-

volució»— en les eleccions legislatives de novembre de 

1933, provocava en ell noves interrogacions.

«El que potser em diferenciava dels joves arribistes 

catalanistes del meu medi polític, era la necessitat d'ex-

plicar-me teòricament. Sentia la necessitat de pregun-

tar-me per què la República de 1931 mostrava signes de 

divisió i desmoralització. Sentia que la meva visió del 

desenvolupament i el progrés sense massa xocs esta-

va sent tallat a trossos. Necessitava una explicació i em 

sorprenia que la gent que vivia la mateixa experiència, 

continuava com si no hagués passat res, i repetia les 

mateixes antigues frases i la mateixa antiga retòrica».

Abans de la proclamació de la República, afegeix, ha-

via traçat una mica una perspectiva de probable evo-

lució dels esdeveniments, i aquesta perspectiva s’ha-

via realitzat. Però amb el retorn de les dretes al poder 

el 1933, «em semblava que la pel·lícula començava a 

ser projectada al revés». Es preguntava: les esquerres 

al poder havien fet massa, o massa poc, o potser les 

dues coses?

Un any més tard, el 1934, un nou tro va fer tronto-

llar encara més la seva visió del món: la insurrecció ca-

talanista del Sis d'Octubre. Quan, al matí del 7 d'octu-

bre de 1934, Rafael Font i Farran va veure el president 

Companys i els seus consellers, detinguts, anar-se’n del 

Palau de la Generalitat, es va dir que mai més podria 

reprendre la lluita política amb aquests homes que, se-

gons escriu en les seves memòries, «veia ensorrar-se 

als meus nassos, i l'enfonsament dels quals posava fi, 

per a mi, a una experiència de república parladora, a 

aquest règim polític de professors i advocats, confús, 

petit-burgès i verbalista».

Amb una certa crueltat, parla de la incapacitat estri-

dent dels «pallassos» del govern català, desbordats pels 

esdeveniments. Aquesta «revolució d'opereta» d'Octu-

bre de 1934, aquest fracàs penós, «gairebé grotesc», va 

ser «el punt de ruptura», la confirmació d'una veritat 

que «es buscava en el meu subconscient», «la procla-

mació fragant d’una incoherència política».

En les seves memòries, escriu que, en política, sem-

pre ha refusat «l'anquilosi». I que sempre ha preferit els 

líders decidits i ha rebutjat els quals qualifica de pusil-

lànimes i que no «estaven a l’altura».
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Barcelona,

10 de setembre de 1936

Enterrament

de cinc milicians

del POUM

—Miquel Pedrola,

Francesc Castells

Florenci Gonzàlez

Francesc Buil

i Francesc Martí—

morts en combat

prop d'Osca.

El seguici fúnebre

sortint del quarter general 

del POUM

instal·lat a l'edifici incautat

del teatre Principal Palace,

a les Rambles.

AGUSTÍ CENTELLES / CDMH
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«On anar? Què fer? Per on començar?» Aquestes 

eren algunes de les qüestions que Rafael Font i Farran 

es feia després del fracàs de la insurrecció de 1934. «No 

era questió per a mi de tornar a començar en la matei-

xa base. Estava totalment decidit a no embarcar-me de 

nou amb els líders que havia seguit fins ara». Aprenent 

les «lliçons» de la seva «jove experiència», va començar 

a allunyar-se —«d'una manera que sentia definitiva»— 

d’aquests «dirigents polítics d’esquerres antiquats i de-

sacreditats», d’aquests «xerraires impotents i incorregi-

bles que havien conduit la República a la ruïna».

«Però abans de tornar a partir endavant», afegeix, «un 

balanç de tot el que havia passat era necessari. I vaig 

pensar que, a partir d’ara, era necessari avançar amb 

prudència». Políticament, no se sentia molt segur de si 

mateix; buscava el seu «camí». «No era fàcil».

No obstant això, quan es llegeixen textos que Rafael 

Font i Farran va publicar abans de la insurrecció de 1934, 

hom és impressionat pel desfasament entre aquests es-

crits amb un to molt «revolucionari» i la ideologia bas-

tant reformista de l’esquerra en la qual militava a l’època.

A la primavera de 1931, en el primer paràgraf del pri-

mer article que va signar a L'Opinió, diu que la procla-

mació de la República espanyola havia estat només «el 

començament d'una revolució»: el procés revolucionari 

no és tancat i no pot ser tancat, segons ell. I la Revolu-

ció ha de seguir inevitablement el seu curs, i el seguirà 

fins a les seves últimes conseqüències, fins a renovar 

completament totes les institucions i tota l'estructura 

del país, escriu Rafael Font i Farran.

La veritat és que sembla que, a principis de la dèca-

da de 1930, Rafael Font i Farran ja era molt a l'esquerra 

de les organitzacions —Estat Català, ERC i PNRE— de 

les quals va ser successivament membre.

L'abril de 1932, un altre exemple: escriu a L’Opinió 

que «la política ha d'ésser una cosa violenta. Una po-

lítica sense lluita, sense apassionament, sense violèn-

cia és una política que no farà mai res de bo». Fins i tot 

parla de «violència fecunda».24

Unes setmanes abans, al gener de 1932, en el mateix 

diari, diu que un veritable revolucionari ha d'avançar 

24 Rafael FONT I FARRAN. «Cal elevar el to de la política catala-

na», L'Opinió, 21 d'abril de 1932, p. 12.

amb «passes fermes i segures», i que ha de dedicar-se 

completament a una causa que ha de servir «amb se-

renitat, amb constructivitat i amb audàcia».25

Al juliol de 1932, sempre a L'Opinió, Rafael Font i 

Farran subratlla la necessitat de renovació, d’una tira-

da, dels fonaments de la societat espanyola. I evoca 

l'obra revolucionària que la República ha de dur a ter-

me. «La República o bé serà una revolució en la mane-

ra de viure del país, o bé serà simplement un canvi de 

règim», insisteix.26

Uns mesos més tard, al desembre de 1933, Rafael 

Font i Farran escriu que cal prosseguir, sense debilitat, 

l'imperatiu revolucionari. Afegeix que si, al novembre 

de 1933, un mes abans, la dreta espanyola acabava de 

tornar al poder en guanyar les eleccions legislatives, 

va ser perquè la revolució de 1931 havia estat una re-

volució només en les paraules. Perquè, un dia, fos una 

revolució només en les paraules, haurà de ser «la re-

volució de la classe obrera. Perquè no hi pot haver cap 

possibilitat de lluita seriosa fora del moviment obrer».

En Rafael Font i Farran, burgès de naixement, aquest 

desig de compromís al costat dels treballadors havia 

aparegut, de fet, des de la dècada de 1920. Quan en-

cara era estudiant, Rafael Font i Farran havia «devo-

rat» el llibre de John Reed, Deu dies que trasbalsaren el 

món, sobre la revolució bolxevic de 1917. I anava a veu-

re pel·lícules soviètiques que s’estrenaven a Barcelona, 

per exemple —suposo— El cuirassat Potemkin, un dels 

grans clàssics del cine rus, que havia estat realitzat el 

1925, només uns anys abans.

A L'Opinió, el 1932, escriu que la classe obrera és l'es-

perança de tots els homes d'esperit lliure i independent 

de prejudicis. Afegeix que és l'única solució viable i que 

el proletariat ha d'estar preparat per al moment en què 

haurà de prendre la responsabilitat del govern.

En el mateix article, Rafael Font i Farran demana «la 

disciplinització» de les masses obreres en un partit po-

lític que reculli les seves aspiracions i els doni una es-

tructura i una eficiència d'execució.

25 Rafael FONT I FARRAN. «Un revolucionarisme desplaçat», 

L'Opinió, 28 de gener de 1932, p. 3.

26 Rafael FONT I FARRAN. «La paradoxa del republicanisme 

madrileny», L'Opinió, 28 de juliol de 1932, p. 14.
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Així definit, tal partit està més o menys als antípodes 

d'ERC, el partit de Rafael Font i Farran en aquell mo-

ment; però, en canvi, s’assembla molt al partit al qual 

Rafael Font i Farran s'afiliarà el 1936.

En les seves memòries, Rafael Font i Farran diu que, 

durant els anys anteriors a la Guerra Civil, el socialisme, 

el moviment obrer i la Revolució russa se li van aparèi-

xer, per primera vegada, com a temes, no solament po-

lèmics, sinó també de reflexió.

«Era en realitat l’expressió, no d’una nova orientació, 

sinò d’un dubte i d’una crisi», escriu. «Quelcom estava 

madurant en mi. Noves conviccions. El jove intel·lectual 

petitburgès, que jo era sens dubte, se sentia atret per 

forces polítiques més avançades».

Després del fracàs de la insurrecció catalanista de 

1934, Rafael Font i Farran, probablement bastant de-

semparat políticament, va començar a estudiar febril-

ment la història del moviment obrer i el marxisme, va 

assistir a reunions de partits obrers, va llegir diaris, fu-

llets, revistes, llibres. Diu que era per a ell el descobri-

ment d'un món «molt nou».

Malgrat que considerava «molt insuficients i poc ela-

borades» les noves idees que s'estaven desenvolupant 

en ell, parla tanmateix, en les seves memòries, d’una ele-

vació de la seva visió política a un nivell més indepen-

dent, més ample i més alt, i diu que això ho sentia més 

o menys confusament. «Encara avui en dia, dècades més 

tard», afegeix, «podria subscriure íntegrament a aquesta 

meva recerca, en els anys 30». En aquest moment, l’atzar 

i la necessitat de les seves lectures el van portar a inte-

ressar-se en particular per les idees d'un dels principals 

líders obrers europeus a l’època, Henri de Man, que, diri-

gent del poderós Parti Ouvrier Belge (POB), era un dels 

teòrics d'una nova doctrina política, el «neo-socialisme», 

que preconitzava una transformació planificada i demo-

cràtica de la societat —De Man parlava de «planisme».

Però l'atracció de Rafael Font i Farran per aquestes 

idees no va durar molt de temps: escriu a les seves me-

mòries que va sentir més o menys clarament que trac-

tar de posar en pràctica una política d'aquest tipus po-

dria ser poc realista en una Espanya en la qual refiar-se 

exclusivament de la solució democràtica, quan la part 

contrària no semblava disposada a jugar a aquest joc, 

semblava un carreró sense sortida.

23 de setembre de 1936

Cartell del POUM, obra de Francisco Rivero Gil. 

UB-BPR
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Rafael Font i Farran diu que, en els mesos anteriors 

a l'inici de la Guerra Civil, el juliol de 1936, estava mi-

rant amb molta atenció, però també «una mica com 

a un observador», les tensions que creixien en el país.

Mentre que, amb la impressió de ser «una mica aï-

llat», es dedicava a reflexions teòriques profundes, el 

desig d'actuar políticament havia desaparegut en ell 

a mesura que s’apagava l’atracció que havia sentit pel 

món polític. En les seves memòries, Rafael Font i Far-

ran escriu que potser les circumstàncies l’havien induït 

a interessar-se massa aviat, massa jove, per la política. 

En aquells mesos abans de la guerra, Rafael Font i 

Farran va tenir moltes discussions amb amics —sobre-

tot periodistes i escriptors— que, també, travessaven 

un període d’interrogació: «Això va donar lloc a dinars. 

Però, d’aquests dinars, res de concret va sortir».

Rafael Font i Farran afegeix que aquest medi, en el 

qual vivia en aquella època, era «una mica socialment 

desarrelat», «sense gaire consistència o solidesa», i 

«amb una tendència a l’efervescència, però també a la 

desmoralització». «Era un medi massa sensible al fet del 

dia, episòdic i poc atractiu per a perspectives i anàlisis 

polítiques més en profunditat».

Amb alguns amics, no obstant això, Rafael Font i 

Farran va tractar, just abans de la Guerra Civil, de cre-

ar una mena de club polític, que els ajudès a fer un ba-

lanç de les seves experiències i a aclarir una mica el fu-

tur. «Vam intitular aquest club "Nova Política", no res 

menys!», bromeja Rafael Font i Farran a les seves me-

mòries. Va redactar els estatuts d’aquesta associació; 

però les autoritats no els van autoritzar. I el projecte va 

anar cap al fons.

Rafael Font i Farran reconeix que era bastant aïllat du-

rant la campanya de les eleccions legislatives de febrer 

de 1936. Amics seus van voler posar-lo cap endavant per 

a aquestes eleccions i li van proposar prendre la paraula 

en reunions electorals. Però això era realment impossi-

ble per a ell, perquè ja no tenia cor per a fer-ho. Rafael 

Font i Farran escriu que el que s'anomena la «política» 

—és a dir: les reunions, la demagògia, les intrigues, etc.— 

l’atreia molt menys del que es pogués suposar.

Al febrer de 1936, la victòria electoral del Front Po-

pular —el programa del qual Rafael Font i Farran jutja-

va timorat— va deixar-lo indecís. Explica que els mem-

25 de setembre de 1936

Cartell del POUM, obra de Siwe. 
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Octubre de 1936

Rafael Font i Farran, militant del POUM durant la Guerra Civil. 

RFV
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bres del nou govern espanyol —tots aquests homes 

d’esquerres, aquests advocats, professors o alts fun-

cionaris, aquests petit-burgesos, aquests fabricants 

de frases, aquests xerraires, aquests lloros, com Rafael 

Font i Farran diu en les seves memòries— eren «hipno-

titzats» per la por de l'alteració social tant com per la 

por del cop d'estat.

La vigília de l'aixecament militar de juliol de 1936, Ra-

fael Font i Farran encara estava sumit en els seus pen-

saments. «A la recerca d'un camí». «Sense la Guerra Ci-

vil, això hauria pogut durar encara molt més temps», 

bromeja.

Finalment, poc després del començament de la guer-

ra, Rafael Font i Farran va decidir abandonar oficialment 

el PNRE —del qual encara era un membre, però única-

ment de manera «formal»— perquè, a poc a poc, s'ha-

via allunyat de la vida d’aquest partit. «Em sentia cada 

vegada menys un d'aquests homes de partit que sem-

pre creuen tenir raó».

Però, ara que Rafael Font i Farran estava sense par-

tit, què fer? Afiliar-se a un altre partit? O mantenir-se 

al marge de qualsevulla organització? Diu que, a l’èpo-

ca, va pensar que algunes persones al marge dels par-

tits potser no foren completament inútils. Escriu que la 

sensació d’independència d’esperit, de ser una mica al 

marge de les coses, mentre que les observava de prop, 

oferia cert confort personal. D'altra banda, el seu de-

sig de militar de nou en un partit polític era molt fort. 

Però quin camí triar? Una cosa, almenys, estava clara 

en la seva ment: havia de ser una organització «obrera», 

ja que ara Rafael Font i Farran havia adoptat «posicions 

proletàries». I és per això que va declinar la proposta 

d’alguns dels seus amics d’afiliar-se a Acció Catalana, 

un petit partit d'esquerra moderada.

Però quin partit obrer elegir entre les «múltiples vari-

etats» que existien a Catalunya? Rafael Font i Farran diu 

que el panorama altament fragmentat de les organitza-

cions obreres no facilitava gaire la seva elecció. Ara bé, 

afiliar-se aquí o allà, era una decisió important, i Rafael 

Font i Farran explica que mai li ha agradat jugar amb 

aquestes coses. Si és aquest partit, llavors és a fons, si 

no no val la pena. Això és el que es deia.

Havia una possibilitat: unir-se als anarcosindicalis-

tes de la CNT i als seus aliats, els anarquistes de la FAI, 

que, junts, s'havien convertit en els amos del carrer, a 

Barcelona, després del fracàs de la rebel·lió militar al 

juliol de 1936. Però Rafael Font i Farran va desestimar 

ràpidament aquesta possibilitat, perquè la CNT i la FAI 

li semblaven «massa confuses», «poc positives», «de-

sarmades davant de les realitats».

Per què no unir-se al PSOE? No, aquest partit no li 

convenia tampoc: «La socialdemocràcia, com a una pla-

taforma per al canvi, no m'atreia. Els socialistes eren 

evolutius en un país sense evolució».

Quedaven els comunistes. Però quins elegir? Per-

què, a Catalunya, hi havia dos partits comunistes en 

competència: el Partit Socialista Unificat de Catalunya 

(PSUC), stalinista, i el Partit Obrer d'Unificació Marxis-

ta (POUM), antistalinista. El POUM es negava a obeir, 

en realitat, no solament Ióssif Stalin, omnipotent mes-

tre de l'URSS, sinó també el seu rival, Lev Trotski, del 

qual el POUM sempre va refusar qualsevol representant 

dins de la seva organització.

En els anys 1920, a Rússia, una llarga batalla política 

havia enfrontat Stalin i Trotski per la successió de Le-

nin al capdavant del partit bolxevic. I finalment Stalin 

havia guanyat aquesta batalla. I el 1929 havia expulsat 

Trotski de Rússia.

El POUM havia nascut a la tardor de 1935, a Barcelo-

na, a partir de la fusió de dues petites organitzacions 

comunistes espanyoles antistalinistes: el Bloc Obrer i 

Camperol (BOC), nascut el 1930, i la Izquierda Comu-

nista de España (ICE), fundada el 1932. El BOC reunia 

uns 5.000 membres, l'ICE menys de 1.000.

El 1933, el BOC havia participat en la creació de l'Ali-

ança Obrera, aquella coalició de la qual una delegació 

havia acudit al Palau de la Generalitat durant l'insurrec-

ció catalanista de 1934, el que sembla haver contribu-

ït en certa mesura a l'evolució política de Rafael Font i 

Farran en els anys següents.

L’ICE, l'altre fundador del POUM, havia estat creat 

pels partidaris de Trotski, però ràpidament havia tren-

cat amb ell quan Trotski li havia ordenat que s’infiltrés 

en el PSOE per «bolxevitzar-lo» des de dins.

El PSUC, partit stalinista, havia estat creat el 23 de ju-

liol de 1936, —per tal de competir amb el POUM— mit-

jançant la fusió de quatre organitzacions: la Unió So-

cialista de Catalunya —coaligada fins el moment amb 
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ERC—, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Ca-

talà Proletari i la Federació Catalana del PSOE. En els 

dies posteriors a la rebel·lió militar el PSUC havia pas-

sat d'uns pocs milers de militants a desenes de milers.

Partit stalinista —ho he dit i ho repeteixo!—, el PSUC 

era només una de les innombrables estructures que, a 

partir de 1930, i durant massa temps, a tot el món, van 

acabar reunint milions de militants que eren persuadits 

—per una propaganda d’una temible eficàcia— a lluitar 

per grans i belles idees tot i que era només per la defen-

sa dels petits interessos personals d'uns pocs individus 

menyspreables —alguns d’aquests, com Stalin, total-

ment monstruosos— amagats rere els murs del Kremlin.

Rafael Font i Farran recorda que, a l'estiu de 1936, el 

PSUC atreia molts amics seus, condeixebles de la uni-

versitat, col·legues de la premsa i membres de l'Ate-

neu Barcelonès, el club del qual s'havia fet membre 

quan era estudiant. Però, per a ell, el PSUC era un pol 

d’atracció enganyós.

Uns anys abans, Rafael Font i Farran havia entrevistat 

per a L’Opinió Joan Comorera, que aleshores era un so-

cialdemòcrata de la USC i que, el 1936, s’havia convertit 

en el líder del PSUC. Rafael Font i Farran el descriu en 

les seves memòries com «un home intel·ligent, organit-

zador i dinàmic». Però, Comorera li semblava una bar-

reja del pitjor de la socialdemocràcia i el pitjor del fe-

nomen stalinista. Diu que no esperava «res de bo» d’ell.

De manera general, dues coses van allunyar-lo imme-

diatament del PSUC. La primera era el suport del PSUC 

als partits catalans —és a dir, sobretot a ERC— que es po-

dria qualificar de «petit-burgesos». Rafael Font i Farran 

considerava aquests partits totalment desgastats per a 

representar un paper dirigent en la nova situació creada 

per la Guerra Civil i la revolució social que havia causat.

Pel que fa a la segona cosa, el que va dissuadir Rafa-

el Font i Farran d’afiliar-se al PSUC va ser l’alineament 

d’aquest partit amb l'URSS. Des de feia alguns anys, Ra-

fael Font i Farran havia entès —abans que molts altres— 

en què s'estava convertint Rússia sota el jou de Stalin, 

i això simplement perquè, com a periodista apassionat 

per les notícies de política internacional, estava molt 

millor informat que la majoria de la gent. 

He trobat a L'Opinió un article del juny de 1932 en el 

qual Rafael Font i Farran conta que, a finals dels anys 

18 d'octubre de 1936

Cartell del POUM, obra de Siwe. 
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1920, molt abans d'arribar a ser el cap de la secció de 

política internacional de L’Opinió, ja s’interessava molt, 

enormement, com a simple lector, per les notícies de 

l'estranger, fins al punt que llegia només aquestes notí-

cies a la premsa. El més insignificant esdeveniment de 

política internacional aconseguia de commoure’l com 

si fos una cosa que el tocava personalment.

I així doncs, molt jove, molt aviat, Rafael Font i Far-

ran sabia què pensar pel que fa a la Rússia de Stalin. El 

1930 havia descartat bastant ràpidament qualsevol idea 

d’afiliació al Partit Comunista d'Espanya, perquè, ja en 

aquest moment, el PCE —que hauria pogut constituir un 

pol d’atracció— s'havia posat la túnica stalinista. Rafael 

Font i Farran escriu que el PCE d’aquella època era no-

més la caricatura aventurera d'un partit revolucionari.

Heus aquí un altre exemple d'aquest rebuig precoç 

del stalinisme: el 1932, durant una conferència que va 

pronunciar a Barcelona amb el títol «Europa 1932. Po-

lítica estrangera» de la qual he trobat una ressenya a 

L'Opinió, Rafael Font i Farran criticava «els procedi-

ments dictatorials» del govern soviètic.27

En les seves memòries, Rafael Font i Farran evoca 

un partit comunista soviètic «sense democràcia» diri-

git per una «casta molt burocratitzada». Afegeix que, 

a partir dels anys 1930, la Revolució Russa li sembla-

va desnaturalitzant-se. Gràcies a les seves lectures, sa-

bia que aquesta «fruita», tan brillant en aparença, es-

tava avariada.

És també clar que el que estava passant a l'URSS el 

1936 no era susceptible de fer-lo canviar d'opinió: era 

llavors, de fet, el començament de les grans purgues 

stalinistes, durant les quals centenars de milers de so-

viètics van ser executats.

També el 1936, van començar els anomenats «proces-

sos de Moscou», processos manipulats, espectaculars, 

en els quals —el primer va tenir lloc, precisament, del 19 

al 24 d'agost de 1936— van ser «jutjats» líders del Partit 

Comunista de la Unió Soviètica, veterans de la revolució 

bolxevic, que Stalin volia eliminar per arribar al poder ab-

solut amb el qual somiava. La situació a la Unió Sovièti-

ca, «totalment inacceptable», el disgustava enormement.

27 «Europa 1932. Conferència de Font i Ferran, al Centre R. Ca-

talà del Districte V.», L'Opinió, 17 de juny de 1932, p. 14.

El que també el sorprenia, eren els errors de la política 

exterior de Stalin, que, el 1928, havia decretat per a tots 

els partits comunistes a les seves ordres, que la lluita con-

tra la socialdemocràcia era una prioritat, la qual cosa a 

Alemanya havia contribuït a l'arribada de Hitler al poder.

Després, Stalin, adonant-se del seu error, havia orde-

nat a aquests partits stalinistes, davant l'amenaça nazi, 

que s’aliessin de pressa als partits socialdemòcrates, 

que, fins llavors, eren menyspreats. Això, a Espanya, va 

contribuir a la victòria del Front Popular el 1936 en les 

eleccions legislatives.

En resum, s’hauria pogut pensar que, entre el PSUC 

stalinista i el POUM antistalinista, Rafael Font i Farran rà-

pidament va fer la seva elecció. Però en realitat no va ser 

tan senzill. Durant diverses setmanes després de l'inici 

de la Guerra Civil, va comprar, cada matí, a la vegada 

el diari del PSUC, Treball, i el diari del POUM, La Bata-

lla, per tal de comparar les línies polítiques d'aquestes 

dues organitzacions. El 1936, Treball acabava de néixer, 

precisament el 21 de juliol, mentre que La Batalla, un 

setmanari quan va ser fundat el 1922, s'havia convertit 

en un diari poc després del començament de la guerra.

«Jo esperava que algú digués amb fermesa coses 

que fossin coherents i consistents amb la nova situa-

ció». Rafael Font i Farran afegeix que, a La Batalla, lle-

gia almenys coses sobre la necessitat de relacionar l'ac-

ció militar amb la nova situació: la guerra al front, i la 

Revolució darrere del front. La Batalla explicava que la 

lluita havia de ser, en primer lloc, revolucionària, perquè 

les circumstàncies militars i econòmiques ho exigien.

Per tant —i com es podia esperar— Rafael Font i 

Farran finalment va preferir, entre Treball i La Batalla, 

el «contingut» d'aquest diari. Diu que va elegir els que 

li semblaven més seriosos i que tenien més capacitat 

pròpia de raonament, d’anàlisi més profunda i de pers-

pectiva més traçada, lluny dels «lloros» de Moscou. Ha-

vent arribat a la conclusió que el POUM semblava més 

ben «preparat», va afiliar-se a aquest partit.

«Aquest ambient d'improvisació, de lleugeresa, parlar 

de tot i de res, tot això, el temps passant, em va semblar 

esdevenir incert i confús. M'havia dit dintre meu: anem 

més endavant, més endavant. I ara, jo hi era».

«La meva afiliació al POUM probablement va sorpren-

dre a molta gent que em coneixia». Rafael Font i Farran 



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

74

Octubre de 1936

Rafael Font i Farran, militant del POUM durant la Guerra Civil

amb altres companys del partit. 

RFV
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recorda que va tenir dret de les «petites bromes inevi-

tables» a l'Ateneu Barcelonès, on, a l’hora del cafè, els 

membres s'estimaven fer broma entre amics. «Però, en 

l'ambient de l'època, i amb la nova força interior de qui 

ha trobat el que necessitava, jo més aviat estava trist 

respecte a aquells que es burlaven de mi».

He trobat a la col·lecció de La Batalla un article de 

Rafael Font i Farran, d’octubre de 1936, en el qual tor-

na sobre les raons de la seva afiliació al POUM algunes 

setmanes abans. Escriu que el POUM és el «Partit de la 

Revolució»; diu que és l'instrument més sòlid de lluita 

i de construcció del socialisme i que només el prole-

tariat revolucionari és capaç de defensar la República.

Rafael Font i Farran afegeix que «la Revolución es-

pañola tiene su tierra de promisión: el Socialismo» i que 

sense el socialisme «la Revolución española será un 

aborto, algo sin vitalidad y sin fuerza para luchar contra 

las inclemencias del tiempo. Será un ser que vivirá en 

peligro constante. Que perecerá el día que el Capitalis-

mo español e internacional se lo proponga. Que jamás 

poseerá el impulso necesario para emprender su cami-

no, con paso firme y libre de tutelas extrañas», insisteix.

En el mateix article, subratlla que la seva afiliació al 

POUM no és de cap manera el resultat d'una sobtada 

inspiració: «Si lo hubiera sido, tendría mis dudas sobre 

su profundidad y sobre su efectividad». Afegeix que, 

al contrari, s'ha produït «paulatinamente, en un trabajo 

de días, de meses, acaso de años. Es, en muchos casos, 

el resultado de reflexiones, de análisis, de estudios, de 

impulsos que hallan, en los jalones del tiempo, una ex-

plicación y una confirmación».

Diu també que, durant molt de temps, havia buscat 

materials que li permetessin de reconstruir la seva ide-

ologia, i el partit que pogués interpretar aquesta nova 

veritat socialista que s'estava desenvolupant en ell. Afe-

geix que els xocs de la realitat i les experiències dels 

esdeveniments, propers i llunyans, el van conduir final-

ment a afiliar-se al POUM.28

Quan Rafael Font i Farran va esdevenir membre del 

POUM, va dimitir del CGOP, on, cada dia, en les setma-

nes després de l'inici de la Guerra Civil, havia de deci-

28 Rafael FONT I FARRAN. «Hacia el socialismo. El POUM, Parti-

do de la Revolución», La Batalla, 18 d' octubre de 1936, p. 8.

dir si autoritzava la venda dels diaris francesos a Cata-

lunya, o si prohibia la seva difusió. Explica que aquests 

diaris, molt sovint «reaccionaris», donaven importància 

a la Guerra Civil espanyola, però en general de mane-

ra alarmista i contrària als interessos de la Generalitat.

Poc després d'afiliar-se al POUM, Rafael Font i Far-

ran, que no treballava en la premsa des de la prohibició 

de L’Opinió el 1934, es va unir a la redacció de La Bata-

lla, ocupant-se particularment, com quan era periodista 

al primer diari, de les notícies de política internacional.

Rafael Font i Farran diu que, al POUM, «l'ambient era 

molt nou» per a ell, que era un «neòfit». «Wonder boy» 

del catalanisme als vint anys, va esdevenir als vint-i-cinc, 

en el seu nou partit, poc més que un militant de base, 

mentre que, al PNRE, el seu partit anterior, ja s'estava 

movent en el cercle dirigent. «En el POUM, jo no esta-

va al corrent del que es deia a la direcció del partit».

A la redacció de La Batalla que ocupava —prop del 

Palau de la Generalitat— els locals de El Correo Ca-

talán, diari tradicionalista desaparegut en la tempesta 

revolucionària de juliol de 1936, Rafael Font i Farran va 

trobar-se alguns dels seus amics i en particular el jove 

periodista Víctor Alba —pseudònim de Pere Pagès i Eli-

as— que, com Rafael Font i Farran, acabava d'afiliar-se 

al POUM i que, com ell, havia estudiat Dret a la Univer-

sitat de Barcelona.

Això no obstant, Rafael Font i Farran diu que, al 

POUM, la persona de la qual se sentia el més proper 

era Andreu Nin, un dels líders del partit, del qual afir-

ma que era un home afable, senzill, tranquil, incansa-

ble i d’una gran cultura.

Recordo molt bé que, quan jo era un nen, el meu pare 

em va dir que havia treballat amb Nin quan aquest, el 

setembre de 1936, va ser nomenat conseller de Justícia 

i Dret del Govern de la Generalitat. Però no he trobat 

res sobre això en les seves memòries. Potser —això és 

només una hipòtesi— Rafael Font i Farran, advocat de 

professió, va participar a petició de Nin en l’elaboració 

d'una de les seves principals reformes al Departament: 

la creació, a l’octubre de 1936, dels «tribunals populars» 

per jutjar els enemics de la República.

Sembla que Rafael Font i Farran va tenir moltes con-

verses amb Nin, especialment quan aquest, a la tarda, 

anava a la redacció de La Batalla per passar una estona. 
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Barcelona, 25 d'octubre de 1936

Camió de propaganda anunciant el míting d'homenatge a Joaquim Maurín

organitzat pel POUM al Gran Price. 

BRANGULÍ / ANC
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Però diu que només un cop va tenir l’oportunitat d'in-

terrogar-lo sobre el seu passat com a militant. Un dia, 

quan l'havia acompanyat com a periodista de La Bata-

lla als afores de Barcelona, on Nin —«orador brillant», 

segons Rafael Font i Farran— havia de pronunciar un 

discurs. Nin va acceptar, amb «paciència», respondre 

a les seves nombroses preguntes.

Nin —una mica com Rafael Font i Farran— era un ca-

talanista que a poc a poc s’havia radicalitzat política-

ment. En primer lloc va ser professor de primària. Des-

prés s’havia tornat cap al periodisme i sobretot cap al 

sindicalisme, fins al punt que, a la fi dels anys 1920, va 

arribar a ser, a Moscou, el secretari general de la Inter-

nacional Sindical Roja, la confederació mundial dels 

sindicats comunistes. Però, antistalinista des del pri-

mer moment, amic de Trotski, va haver de marxar de 

l'URSS el 1930, quan Stalin va començar a construir els 

fonaments del seu poder absolut.

Stalin —segons Nin va dir a Rafael Font i Farran— 

«sempre utilitza la gent que té un passat decent per 

fer les pitjors tasques», i després els mata quan tenen 

les mans molt brutes. Per lluitar contra les tropes an-

tirepublicanes dirigides pel general Franco i podero-

sament recolzats per l'ajuda militar de l'Alemanya de 

Hitler i de l’Itàlia de Mussolini, el govern de la Repúbli-

ca espanyola va trobar només un únic proveïdor que 

acceptava de lliurar-li el nombrosos materials militars 

que el seu exèrcit necessitava, avions, tancs, artilleria, 

vehicles blindats, etc.: la Unió Soviètica.

No obstant això, entre els 2.000 homes que Stalin va 

enviar a combatre a Espanya, hi havia membres de la 

policia política del Partit Comunista de la Unió Soviè-

tica, la temible NKVD. I Stalin, gràcies als partits espa-

nyols que l’obeïen, com per exemple el PSUC a Catalu-

nya, va començar a prendre progressivament el control 

de la majoria de les institucions de la República i, més 

particularment, de la policia i de l'exèrcit.

A Catalunya, per exemple, sota la seva pressió, el con-

seller Nin va ser expulsat del govern català al desem-

bre de 1936, pocs mesos després del seu nomenament. 

Aquest mateix desembre, d'altra banda, en el Departa-

ment de Seguretat Interior dirigit per Artemi Aiguader, 

d'ERC, un dels líders del PSUC, Eusebi Rodríguez Salas, 

va ser designat per dirigir la CGOP, la policia catalana. 

Aquest dirigent del PSUC, abans d'esdevenir un stali-

nista, havia estat membre de la CNT i del BOC, l'avant-

passat del POUM, organitzacions que, com a cap de la 

CGOP, era encarregat per Stalin de destruir. Per a Stalin, 

l'existència d'organitzacions com la CNT o el POUM era 

simple i definitivament intolerable. I el PSUC, que esta-

va sota el seu comandament, va ser encarregat d'aca-

bar d’una vegada, i ràpidament, amb tot això.

Observador agut de la Barcelona d’aquella època, 

George Orwell —que esdevindria un escriptor famós, una 

dotzena d'anys més tard, gràcies a l’invenció del sinistre 

dictador neostalinista «Gran Germà» en la seva novel·la 

1984— escriu que el govern català de la Generalitat va 

ser sotmés ràpidament a la infuència dirigent del PSUC.

El començament de la gran ofensiva del PSUC contra 

la CNT va tenir lloc precisament el 3 de maig de 1937 

quan, sota la direcció del cap de la CGOP, Rodríguez 

Salas, uns 200 policies, acompanyats per militants del 

PSUC, van intentar, al migdia, apoderar-se a la força, a 

la plaça de Catalunya, de la gran central de la Compa-

nyia Telefònica que, des del començament de la Guer-

ra Civil, era ocupada, com molts altres edificis industri-

als o comercials de Barcelona, per militants de la CNT.

La notícia d'aquest atac —que Rafael Font i Farran, 

en les seves memòries, qualifica de «provocació»— es 

va difondre ràpidament a Barcelona. Immediatament 

una vaga general va ser decidida per la CNT i la FAI a 

les quals el POUM va donar el seu suport.

Als carrers, barricades van ser erigides no solament 

pels militants d'aquestes tres organitzacions, sinó tam-

bé pels seus oponents de la CGOP, d'ERC i del PSUC.

Només el 6 de maig, i no sense dificultat, la CGOP fi-

nalment va aconseguir desallotjar la CNT de la central 

de Telefónica i prendre el control d’aquest edifici. El 7 

de maig, els combats van acabar, en benefici dels sta-

linistes. Sembla que van provocar la mort de més de 

quatre-centes persones.

Durant els cinc dies d’aquesta guerra civil en el si del 

camp republicà, valia més, en cas de control d'identitat 

pels homes de la CGOP o del PSUC, no portar una tar-

geta de membre de la CNT, de la FAI i del POUM, per-

què en cas contrari una detenció immediata era segura. 

Rafael Font i Farran diu que circulava amb dues targe-

tes, la del POUM per si havia de travessar una barrera 
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Barcelona, 8 de novembre de 1936

Militants del POUM en la manifestació de commemoració del 19è aniversari de la Revolució Russa

que transcorregué pel Passeig de Gràcia i les Rambles.

BRANGULÍ / ANC
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de control dels seus amics polítics, i la targeta d'ofici-

al de la CGOP, que havia conservat. Afegeix que valia 

més no equivocar-se de targeta!

El 3 de maig, una dotzena d'hores després del co-

mençament de l'atac contra la central telefònica de la 

Plaça de Catalunya, Rafael Font i Farran va haver d'anar 

—en una nit «encara agitada»— a les oficines de Barce-

lona de la gran agència de notícies francesa Havas per 

buscar els comunicats de notícies internacionals del 

dia, per a la propera edició de La Batalla. Per pervenir 

a aquestes oficines, que estaven a prop de la plaça de 

Catalunya, és a dir, a dues passes, no solament de Te-

lefónica, on els anarquistes i els stalinistes s’enfrontaven, 

sinó també de la seu, molt armada, del PSUC, Rafael 

Font i Farran va haver de recórrer —amb precaució— 

una gran part de la Rambla.

El POUM, estimant que les oficines de La Batalla eren 

massa a prop de la seu de la CGOP, havia decidit trans-

ferir el seu diari a una petita impremta —«amagada», 

segons Rafael Font i Farran— al «barri xino». 

Quan Rafael Font i Farran va arribar a l'oficina d'Ha-

vas a la part superior de la Rambla, va haver d'esperar 

molt temps abans que un home vingués a obrir la por-

ta. «Va semblar una mica astorat quan vaig dir-li que 

venia a buscar el material per La Batalla», recorda Ra-

fael Font i Farran, que va haver d'esperar alguns mi-

nuts més abans que finalment els comunicats d'Havas 

li fossin remesos. 

De tornada a la impremta de La Batalla, i després 

d'haver acabat d'escriure les seves notícies, va poder 

finalment pensar a tornar a casa seva. Però, al carrer, 

va ser bloquejat per una barricada:

—«Qui va?» li van cridar.

En aquella nit fosca, no hi havia manera de saber si 

una barricada era «amiga» o si era controlada pels ho-

mes de Stalin? «Em va semblar que fet i fet el millor 

era respondre amb la pura veritat i ja veuriem el que 

passava:

—Sóc un redactor de La Batalla».

Casualitat afortunada: era una barricada de les Jo-

ventuts Llibertàries, l'organització juvenil de la FAI, és a 

dir: un aliat del POUM «en aquells moments singulars». 

I el van deixar passar. D’una altra manera, sense el més 

mínim dubte, corria el risc de ser detingut.

1936

Cartell del Socors Roig del POUM, obra de Casals.
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Durant aquests combats de maig de 1937, publicar 

La Batalla va esdevenir molt complicat a causa dels 

stalinistes. Orwell, que, encara desconegut en aque-

lla època, havia vingut a Espanya per lluitar en les files 

del POUM, diu en el seu llibre Homenatge a Catalunya 

de 1938 que, per exemple el 5 de maig de 1937, és a dir, 

dos dies després de l'atac contra la central de Telefóni-

ca, només molt pocs exemplars de La Batalla van poder 

distribuir-se a Barcelona. Després de la fi dels combats 

el 7 de maig, la censura va prendre el testimoni, perquè 

el PSUC, gran guanyador dels combats, va aconseguir 

augmentar de manera considerable el seu poder a Ca-

talunya. Orwell diu que La Batalla va ser tan censurada 

que fregava la inexistència i que, sovint, la seva primera 

pàgina era gairebé totalment blanca. «Un dia —recorda 

Rafael Font i Farran— el paper d'impressió de La Batalla 

no arribava. Un altre dia, una llibreria del POUM, prop 

de la plaça de Catalunya, era incendiada».

A Barcelona, els stalinistes van començar a crear un 

clima de terror policial. Volien desfer-se de tots els que 

—sobretot la CNT, la FAI i el POUM— s’atrevien a opo-

sar-se a ells. Aquest clima de terror era molt similar al 

que sofria, en aquella mateixa època, el poble soviètic 

sota el jou de Stalin.

Els carrers de Barcelona eren plens de policies. En 

uniforme o de paisà. Orwell escriu que un esperit mal-

vat i monstruós semblava planar a sobre de la ciutat. 

Evoca una atmosfera de malson, horrible, abominable, 

generada per la por, la desconfiança i l'odi. Afegeix que 

sempre es tenia el temor de ser denunciat a la policia 

secreta. Parla de sistema maleït, de «pogrom polític», 

de mentides que circulaven pertot arreu. Descriu, en 

particular, un cartell de propaganda contra el POUM, a 

les Rambles, que representava una cara feixista oculta 

darrere d'una màscara.

Rafael Font i Farran escriu que el stalinisme —«sífi-

lis» del moviment obrer, segons ell— cada vegada més 

amenaçava el POUM, contra el qual una «campanya de 

difamació» es deslligava. «Joves sense experiència polí-

tica eren mobilitzats en contra del meu partit», afegeix.

A Madrid, els representants de Stalin sotmetien a una 

intensa pressió el cap del govern espanyol, el socialista 

Francisco Largo Caballero, perquè prohibís el POUM i la 

seva premsa als quals acusaven de ser al servei de Fran-

14 de novembre de 1936

Cartell del POUM, obra de Carles Fontserè.

UB-BPR
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co. Largo Caballero, políticament molt afeblit —en gran 

mesura a causa dels combats de maig de 1937 a Barce-

lona—, aviat no va tenir més remei que presentar la di-

missió del seu govern el 16 de maig. Al dia següent, el 

seu ministre d'Hisenda, Juan Negrín, membre del PSOE 

com ell, el va succeir al capdavant del govern. Però Ne-

grín, a diferència del seu predecessor, no veia cap raó 

per no satisfer les exigències del preuat aliat soviètic.

I, en el nou govern que Negrín va formar, ja no hi havia 

cap representant de la CNT, tot i que n’hi havia quatre en 

el govern de Largo Caballero. En canvi, diversos minis-

tres stalinistes, membres del PCE van entrar al govern.

Negrín —que Rafael Font i Farran, en les seves me-

mòries, qualifica d’aventurer polític— volia posar fi de 

pressa a la revolució proletària que, a partir de juliol de 

1936, molt particularment a Barcelona, havia esclatat 

per iniciativa de la CNT, de la FAI i del POUM. I, com que 

Stalin exigia en primer lloc la suspensió del POUM, com 

a condició de la seva ajuda militar, Negrín va prendre, 

el juny de 1937, les mesures que Stalin esperava d'ell, és 

a dir: suspendre el POUM i La Batalla, condemnats a la 

clandestinitat, mentre que eren dissoltes les milícies ar-

mades del POUM i en particular la 29 Divisió, de la qual 

Orwell havia estat membre al front d'Aragó.

Rafael Font i Farran diu que sabia que els oficials de 

la 29 Divisió havien estat enviats al front en unitats mi-

litars controlades pels stalinistes, i afegeix que van mo-

rir «molt ràpidament». Cita, en particular, dos militants 

del POUM, que coneixia personalment, Hervás i Figue-

rola. Integrar una divisió stalinista amb la indicació de 

membre del POUM exposava, segons ell, als perills més 

grans. Ara bé, com a tinent de la reserva del exèrcit es-

panyol, podia ser mobilitzat «en qualsevol moment». Un 

amic seu de l’època de la universitat li va dir que, en la 

seva fitxa d’oficial de la reserva, algú havia escrit la si-

gla POUM en grans lletres vermelles. Però aquest amic 

havia estripat la fitxa i n'havia fet una altra.

El 16 de juny de 1937, un dia ofegant, recorda Rafael 

Font i Farran, els homes de Stalin van posar en marxa, 

a Barcelona, l'assalt contra el POUM, l’estat major del 

qual, i en particular Nin, va ser detingut al migdia, a les 

Rambles, a la sortida d'una reunió del Comitè Executiu 

del partit. Rafael Font i Farran explica que membres de 

la «policia oficial» van procedir a aquestes detencions 

13 de desembre de 1936

Cartell del POUM, obra de Domènec Lienas.

UB-BPR
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Barcelona, 16 de desembre de 1936

Presidència del Comitè Central Ampliat del POUM reunit a la Sala Mozart

sota els retrats de Lenin i Joaquim Maurín. 

AGUSTÍ CENTELLES / CDMH
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i que els policies van fer pujar Nin en un cotxe, que va 

arrancar immediatament.

Però Rafael Font i Farran no era al lloc de les deten-

cions i només informa del que, uns minuts més tard, li 

va dir un militant del Socors Roig, el servei d'assistèn-

cia social del POUM, amb el qual es va trobar al carrer 

Pelai, prop de la Rambla.

Aquest militant —Rafael Font i Farran no precisa el 

seu nom— li va demanar que anés a la policia per ob-

tenir informació sobre el destí dels detinguts. Sembla-

va que aquests eren pel camí cap a València, on el go-

vern de Negrín havia transferit les seves oficines. Però, 

de Nin, no hi havia cap notícia. Semblava haver desa-

paregut pel camí...

Convertit en l'advocat de Nin, Rafael Font i Farran —

acompanyat per un tal Castells, que havia estat el se-

cretari privat de Nin quan aquest era conseller del go-

vern català— va anar, en primer lloc, a la tarda del 16 

de juny, a la delegació barcelonina d’Ordre Públic del 

Govern espanyol, on els van dir que no sabien res. Amb 

Castells, Rafael Font i Farran va decidir aleshores anar 

a la CGOP, a Via Laietana. Allí, els dos militants del 

POUM van pujar directament al pis de la secretaria ge-

neral de la CGOP on Rafael Font i Farran encara treba-

llava menys d'un any abans. Un funcionari, que Rafael 

Font i Farran coneixia, els va dir que no tenia informa-

ció sobre Nin. Però, estava incòmode i desviava la mi-

rada, recorda Rafael Font i Farran, que afegeix que rà-

pidament es va adonar que allí, a la CGOP, hi havia la 

«clau del misteri» de la desaparició de Nin.

«Amb el secretari d'en Nin vam decidir anar a baix, 

als locals de les brigades. Em vaig presentar a un se-

nyor darrera un despatx. Sóc l'advocat d'Andreu Nin, 

vaig dir-li, i heus ací el seu secretari. Venim a saber on 

és i que cal fer per la seva defensa i necessitats imme-

diates... Aquell senyor em va mirar astorat».

L'home va apuntar els seus noms i va començar a om-

plir dos formularis. Després d’això, va deixar sols Rafa-

el Font i Farran i Castells en el seu despatx i va sortir. 

«No se muevan ustedes», va ordenar. Era imprudent, 

però, després de tot, el pis era «ple de policies» —se-

gons Rafael Font i Farran—, i el comissari podia raona-

blement considerar que el risc d'una evasió era molt 

prop del zero absolut.

«En aquell precís moment vam veure al passadís, da-

vant la porta del despatx, a una companya del Socors 

Roig amb flassades sota el braç». Rafael Font i Farran 

només dona en les seves memòries el seu nom, Teresa, 

però sé que es tractava de Teresa Carbó i Comas, una 

militant de trenta anys.

Teresa va dir a Rafael Font i Farran i a Castells que, al 

migdia, just després de la detenció de Nin, havia anat 

a la CGOP una primera vegada per si Nin havia estat 

conduït allí, en particular per portar-li alguna cosa per 

menjar. Aprofitant l'agitació que regnava a la CGOP, 

havia obert algunes portes per si podia ser d’utilitat, 

i així és com va descobrir Nin, assegut sol en un des-

patx. Segons Teresa, Nin era molt tranquil, però, tan 

aviat com l’havia vist, es va aixecar de la seva cadira 

i, preocupat per ella, li havia dit: «Però que fas aquí...? 

Que estàs boja...? Ves-te'n... ves-te'n...» Després, poli-

cies havien arribat i l'havien allunyat. Un vell funciona-

ri, que la coneixia, li va ordenar que se n’anés. De mala 

gana, havia marxat de la CGOP. Però hi havia tornat a 

la tarda, de nou amb algunes coses per a Nin, en par-

ticular flassades.

Després d'escoltar el testimoni de Teresa, Rafael Font 

i Farran i Castells van estimar que ja era hora que s'aco-

miadessin dels senyors de la CGOP. Era bastant clar, de 

totes maneres, que, en aquestes oficines de la Via Laie-

tana, no averiguarien més sobre el destí de Nin. I havi-

en entès, d’altra banda, que els dos formularis —que el 

comissari havia començat a omplir— eren, sens dubte, 

ordres de detenció als seus noms i que el policia havia 

marxat del seu despatx a la recerca d’un superior per 

fer firmar els formularis.

Rafael Font i Farran i Castells van sortir al passadís. 

Després, ja que ningú s’interessava per ells, van comen-

çar a caminar ràpidament cap al carrer, però amb dig-

nitat i aplom. I es van evadir.

Molts anys més tard, Teresa va dir a Rafael Font i 

Farran que, poc temps després de la seva evasió, el 

comissari havia tornat amb les dues ordres de deten-

ció firmades.

«—¿Donde estan estos señores? ¿Donde estan?», va 

preguntar amb inquietud.

«—Se han cansado de esperar y se han ido...», va con-

testar Teresa.
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Barcelona, 6 de gener de 1937

Milicians del POUM a la Caserna Lenin.

Al fons de la imatge, el personatge més alt és Georges Orwell. 
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Va resultar que va ser immediatament detinguda. I 

va passar un parell de mesos a la presó.

Durant uns dies, Rafael Font i Farran i Castells es van 

amagar a les rodalies de Barcelona. Un dia, als subur-

bis, van tenir la desgràcia de sofrir un control d'identi-

tat en un autobús, en el qual policies van pujar a la mà 

amb el que s'assemblava molt a una llista d’individus 

en fuita. Ni Rafael Font i Farran ni Castells tenien car-

nets d’identitat falsos i van haver de presentar els seus 

carnets veritables, i només faltava esperar, però sense 

gaire esperança, que ni l’un ni l’altre fossin en aques-

ta llista. I, miracle, manifestament els seus noms no hi 

eren, perquè ningú els va preguntar res.

Molt de temps després, Rafael Font i Farran, final-

ment, va descobrir que el seu comissari de policia, te-

ment una sanció a causa d’aquestes dues evasions, va 

destruir acuradament les dues ordres de detenció.

Després d'un període raonable d’alguns dies, Rafael 

Font i Farran va decidir sortir de la clandestinitat. I va 

reprendre la seva activitat d’advocat al servei del POUM.

Massa apassionat de política i periodisme, havia tre-

ballat molt poc fins llavors com a advocat, i només 

durant aquests mesos dramàtics de 1937 va posar en 

pràctica el que li havien ensenyat a la Facultat de Dret.

Accedint a la demanda de la companya de Nin, Olga 

Pavlova Taareva —una dona d'una intel·ligència i corat-

ge exemplars, segons Rafael Font i Farran—, que Nin 

havia conegut a Rússia, Rafael Font i Farran va escriure 

i presentar, al Palau de Justícia de Barcelona, una de-

núncia en la qual la possibilitat d'una detenció arbitrà-

ria de Nin, i fins i tot d’un segrest, era evocada.

Al Palau de Justícia, Rafael Font i Farran va ser re-

but per un magistrat aproximadament una hora des-

prés del lliurament de la denúncia al mateix. Per casua-

litat, aquest magistrat, Josep Vidal i Llecha, un militant 

d'ERC, era un amic personal de Rafael Font i Farran. 

Vidal —que, molt de temps després de la Guerra Civil 

espanyola, es va convertir en un ardent defensor de la 

pau mundial i en la memòria del qual un premi és ator-

gat cada any— era molt emocionat. Blanc com el pa-

per, recorda Rafael Font i Farran.

Vidal li va dir que havia decidit que era necessari 

enviar la denúncia a Madrid, ja que ara, segons ell, Nin 

havia de ser allà. «Jo vaig dir-li —diu Rafael Font i Far-

ran— que calia començar a Barcelona per interrogar al 

cap de policia que l'havia fet detenir, perquè digués on 

l'havia fet portar i perquè no havia entregat el detingut 

als jutjats de Barcelona, on vivia i on devia ésser jutjat».

Rafael Font i Farran diu que era molt conscient que 

transmetre la denúncia a Madrid hauria estat com ti-

rar-la al mar. En veritat, la gent tenia por, escriu en les 

seves memòries; en el front judicial, era clarament inú-

til insistir: no hi havia res a fer.

Durant algun temps, la premsa de l'època —fins i tot 

el The New York Times!— va evocar el misteri de la de-

saparició de Nin. A Barcelona, el POUM, clandestí, de-

manava, en pintades a les parets, al cap del govern es-

panyol Juan Negrín: «On és Nin?» Els partits stalinistes, 

PCE i PSUC, responien que, gràcies als seus «amics de 

la Gestapo», el «feixista Nin» havia aconseguit escapar 

després de la seva detenció. I afegien que, sens dubte, 

ara era molt tranquil a Salamanca amb Franco o fins i 

tot a Berlín amb Hitler!

La veritat és que, si Stalin va reservar a Nin un trac-

te especial en comparació amb els altres dirigents del 

POUM que van ser detinguts també el 16 de juny de 

1937, és perquè Stalin i Nin es coneixien molt bé, de 

l'època en la qual, a Moscou, Nin era el secretari gene-

ral de l’Internacional Sindical Roja, mentre militava en 

l'Oposició d'esquerra, la tendència del Partit Comunis-

ta de la Unió Soviètica que Trotski dirigia. Per a Stalin, 

Nin era una espècie d'enemic personal.

Després de la desaparició de l'URSS el 1991, els ar-

xius soviètics van ser accessibles als historiadors i ara 

sabem que Nin, després de la seva detenció a Barcelo-

na, va ser conduït a Alcalá de Henares. Allí va ser tortu-

rat per agents de la NKVD, la policia política soviètica, 

a les ordres del general Aleksandr Orlov, el gran orga-

nitzador de la repressió contra el POUM.

I suposo que, el 16 de juny de 1937 a Barcelona, Nin 

havia estat deixat sol en un despatx de la CGOP, on la 

poumista Teresa l’havia descobert, en espera de l'arri-

bada dels homes de la NKVD.

Sembla que Nin va estat executat pels seus segres-

tadors aproximadament el 20 de juny de 1937.

Un any més tard, el 1938, el general Orlov va fugir 

cap a l’Occident quan, mentre purgues polítiques es 

deslliuraven a l’URSS, va ser cridat a Moscou probable-
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Barcelona, 21 de febrer de 1937

Míting en homenatge a Miquel Pedrola celebrat pel POUM a la Plaça de la Barceloneta.

amb els retrats de Germinal Vidal, Lenin i Miquel Pedrola cobrint la façana

de l'església de Sant Miquel del Port.

AGUSTÍ CENTELLES / CDMH
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ment per ser liquidat al seu torn. Orlov va morir a Cle-

veland, als EUA el 1973.

Per defensar militants del POUM empresonats i, en 

particular, els voluntaris estrangers que, com Orwell, ha-

vien vingut a Catalunya per lluitar en les files del partit, 

Rafael Font i Farran va obrir durant l'estiu de 1937 un 

bufet d'advocat pel qual, en el seu nom, va llogar ofici-

nes a la Via Laietana. Aquestes oficines van ser utilitza-

des pel POUM per allotjar clandestinament alguns dels 

seus serveis centrals. El partit també va utilitzar aques-

tes oficines com a lloc de reunió. Orwell escriu que el 

POUM, després de la seva suspensió, va ser desproveït 

de lloc de trobada i d’amagatalls clandestins.

Només alguns mesos després de l'obertura d'aquest 

bufet d'advocat, precisament el 19 d'abril de 1938, la po-

licia va fer irrupció en aquest bufet, durant una reunió 

del Comitè Executiu (CE) del POUM, els membres del 

qual van ser detinguts. El CE, l'òrgan central del partit, 

havia estat reconstituït per dirigents del POUM que ha-

vien escapat a la batuda del 16 de juny de 1937. Aquell 

dia, tots els membres del CE havien estat detinguts i ara 

eren empresonats, a excepció de Nin que havia desapa-

regut. Quan el bufet d'advocat de Rafael Font i Farran 

va ser assetjat per la policia el 1938, ell ja era a la presó 

des de feia sis mesos perquè havia estat detingut a l'oc-

tubre de 1937 mentre distribuïa un pamflet del POUM 

que protestava contra la mort d'un germà de Joaquim 

Maurín, un dels líders del partit, en presó.

Rafael Font i Farran diu que la indignació, que ha-

via sentit quan havia llegit el pamflet, havia estat mas-

sa forta. I havia decidit immediatament distribuir-lo als 

vianants, al seu barri, un diumenge al matí, a la Ronda 

de Sant Antoni. En les seves memòries, Rafael Font i 

Farran admet que aquesta distribució solitària de pam-

flets no era una bona idea. Diu que hauria hagut de fer-

ho d'una altra manera: no pas sol, sinó en grup. I pren-

dre més precaucions. En aquella època, Barcelona era 

sota extrema vigilància policíaca; la policia, controlada 

pel PSUC, era a tot arreu. A més, Rafael Font i Farran 

potser ja era vigilat per la policia.

Llavors, per què havia decidit, malgrat tot, aques-

ta distribució de pamflets bastant suïcida? A aquesta 

pregunta, la veritat és que no tinc només una respos-

ta, que vaig trobar en el llibre Homenatge a Catalunya 

que Orwell va escriure el 1937 a la Catalunya francesa, 

després d’haver escapat per poc d’una detenció a Bar-

celona com a membre del POUM.

En el seu llibre, Orwell reconeix que, mentre que era 

fora de perill, ja es lamentava de no haver-se quedat a 

la capital catalana per ser detingut i empresonat amb 

els seus companys del POUM.

Rafael Font i Farran va distribuir aquest pamflet d'una 

manera tan temerària perquè ell també tenia el desig 

—aparentment no conscient en el seu cas— d’unir-se 

als seus companys empresonats? Probablement no ho 

sabré mai.

A la Ronda de Sant Antoni, aquell diumenge al matí, 

a l’octubre de 1937, Rafael Font i Farran havia comen-

çat a penes la seva distribució de pamflets quan —de 

manera absolutament previsible en la Barcelona stali-

nista d’aquella època— va ser detingut per un policia.

«Vaig dir-li que el que distribuia no era res contra cap 

autoritat i que informava a l'opinió de la mort d'un mi-

litant. La meva argumentació —era fàcil de veure-ho— 

feia el seu efecte en el policia». I potser això hauria po-

gut acabar amb només la confiscació dels pamflets, 

però un tercer personatge va entrar en escena, total-

ment inesperat —encara que, en l'Espanya de 1937, po-

dia esperar-se tot!—: un stalinista txecoslovac de línia 

dura. Era probablement, segons Rafael Font i Farran, 

un membre de les Brigades Internacionals, estrictament 

controlades per Stalin i que agrupaven a Espanya milers 

de combatents comunistes estrangers. Aquest txecos-

lovac era tossut i no parava de dir al policia, probable-

ment una mica confús, que ell sabia molt bé de què es 

tractava i que calia sens falta detenir immediatament 

aquest perillós distribuïdor de pamflets.

I, finalment, Rafael Font i Farran va passar la nit 

següent en els calabossos del Palau de Justícia de Bar-

celona —una nit de bombardeig per l'aviació de Franco. 

Al matí, va ser conduït a la presó Model per a ser encar-

cerat, «que faltat gent!», bromeja Rafael Font i Farran.

A la Model, un miler de presoners s’apilaven, entre 

els quals hi havia una gran majoria de presos polítics: 

alguns partidaris de Franco i sobretot cinc-cents mili-

tants de la CNT, la FAI i el POUM.

Rafael Font i Farran mai havia estat empresonat a la 

Model, però, com a advocat, havia visitat alguns dels 
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Barcelona,

21 de febrer de 1937

Andreu Nin

intervé en el míting

en homenatge

a Miquel Pedrola

celebrat pel POUM

a la Plaça

de la Barceloneta. 
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seus clients en aquesta presó moltes vegades. I, aquell 

dia de tardor de 1937, va reconèixer «aquella fortor una 

mica acre d'aquests llocs, feta de brutícia, de ranxo flui-

xet, de negligència humana i d'amuntegament», conta 

en les seves memòries.

A la Model, els membres del POUM empresonats sa-

bien que Rafael Font i Farran havia estat detingut. I que 

per tant, lògicament, estava a punt d'arribar. I, quan va 

entrar a l'edifici administratiu, circular, situat en el centre 

de la presó i al qual convergeixen sis llargues galeries 

on, en diversos nivells, s'alineen les cel·les dels presos, 

un camarada del POUM, Jaume Ros i Poch, de vint-i-

vuit anys, que coneixia des de la universitat, l’esperava. 

Ros havia estat encarregat d’assegurar-se que Rafa-

el Font i Farran fos empresonat en la galeria que agru-

pava els membres del POUM. Perquè cadascuna de les 

galeries de la presó tenia, en certa manera, la seva cli-

entela: en algunes galeries, hi havia només presoners 

de dret comú, o partidaris del general Franco —amb els 

quals, segons Rafael Font i Farran, els detinguts pou-

mistes no tenien cap contacte—, mentre que una altra 

galeria, la «primera», era reservada per als membres 

de la CNT i la FAI.

Així, aquell matí d'octubre de 1937, Ros va conduir 

Rafael Font i Farran cap a la «segona» galeria, la gale-

ria del POUM, fins a una cel·la que, durant mesos, com-

partiria amb dos altres militants del partit.

Tot just instal·lat a la seva cel·la, Rafael Font i Farran 

va haver de tornar a baixar al pati de la galeria per par-

ticipar en... un partit de futbol! Perquè, segons explica, 

l'atmosfera i el règim intern de la presó Model en aque-

lla època tenien, afortunadament, poc a veure amb el 

que passa normalment en aquells llocs.

Rafael Font i Farran escriu que aquesta segona gale-

ria poumista era un univers molt interessant, ple d'atrac-

ció, en part a causa de les discussions polítiques que es 

podia tenir amb presos estrangers, sobretot comunis-

tes alemanys, antistalinistes, simpatitzants del POUM. 

Sens dubte Orwell hauria estat empresonat en aquesta 

segona galeria si els homes de Stalin haguessin acon-

seguit detenir-lo el 1937.

A la Model, les portes de les cel·les eren tancades de 

nit, però de dia es podia circular com es volia, recorda 

Rafael Font i Farran, que, en algun temps després del 

seu empresonament, va ser elegit «president» d'aques-

ta segona galeria pels seus companys de presó.

«Els presos antifeixistes, recolzats per les seves orga-

nitzacions, substitueixen l'autoritat de la direcció de la 

presó Model per la dels seus comitès de galeria, que trien 

i classifiquen els presos d'acord amb les seves tendèn-

cies polítiques». D'això és del que el conseller de Justí-

cia català, Pere Bosch i Gimpera, es queixava amb acri-

tud en un informe de gener de 1938. I afegia, indignat, 

que els presos s’expressaven en diaris murals que —oh! 

escàndol!— no eren sotmesos al control de la censura.

El diari mural del POUM, subtitulat «Òrgan del POUM 

a la presó Model», era titulat «3 de maig», fent referèn-

cia tant a la famosa pintura de Francisco de Goya com 

al 3 de maig de 1937 quan, a la plaça de Catalunya, els 

homes de Stalin havien atacat la Telefònica. Aquest di-

ari mural era una meravella, amb fins i tot caricatures, 

s’entusiasma el periodista Rafael Font i Farran en les 

seves memòries. El diari proporcionava notícies no so-

lament sobre la vida de la presó, sinó també sobre el 

món exterior, sobre la Guerra Civil, evocava l’actualitat 

internacional, etc.

Rafael Font i Farran escriu que, en la segona galeria, 

parlaven molt de política, tant al pati durant el dia com 

durant la nit a les cel·les. Es preguntaven, per exemple, 

si havien volgut anar massa lluny, o no prou. I què es 

podia fer amb la CNT. I amb els stalinistes. Etc., etc., etc.

Rafael Font i Farran es recorda d’una manifestació en 

el pati de la presó organitzada en particular pel POUM, 

el novembre de 1937, per protestar contra la mala ali-

mentació de la qual els presos de dret comú sofrien, 

manifestació en la qual, des del primer pis de la presó, 

Rafael Font i Farran havia pronunciat un discurs.

Els presos de dret comú es morien de fam —i això no 

és una imatge literària, insisteix Rafael Font i Farran—, 

mentre que els presos polítics es beneficiaven de la so-

lidaritat dels seus amics de fora de la presó. En el seu 

discurs a la manifestació, Rafael Font i Farran va dir, en 

resum, que, si no es podia alimentar adequadament els 

presos de dret comú, aleshores calia alliberar-los! Se-

gons Rafael Font i Farran, sembla que, posteriorment, la 

seva alimentació va començar a millorar lleugerament.

Rafael Font i Farran també recorda una altra mani-

festació al pati de la presó Model, «una veritable reunió 
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Barcelona, 20 de març de 1937

Capçalera del seguici fúnebre de Herbert Wolf, milicià comunista alemany

mort en combat al front d'Osca, entre els quals Pere Bonet, Julià Gorkin i Andreu Nin. 

AGUSTÍ CENTELLES / CDMH
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política», segons ell, «una cosa extraordinària». Aquella 

reunió va ser dedicada a la crisi, que, el 1938, va conduir 

a l'annexió, per l'Alemanya nazi, d’una part del territori 

de Txecoslovàquia. Durant aquesta reunió, dalt d’una 

tribuna improvisada, i davant d’una audiència en la qual 

hi havia presos d’altres galeries de la presó, Rafael Font 

i Farran, especialista de política internacional, va parlar, 

durant tres quarts d'hora, de l'amenaça d’una Segona 

Guerra Mundial, que, segons va explicar, «la liquidació 

de la guerra civil espanyola podria precipitar».

Durant l’empresonament de Rafael Font i Farran, la 

segona galeria va ser visitada per periodistes i delega-

cions estrangeres. Rafael Font i Farran recorda en par-

ticular una periodista nord-americana, molt bonica, 

que tots els presos miraven amb gran emoció. També 

recorda la visita —a finals de 1937— d’una comissió in-

ternacional d'investigació, que comprenia un membre 

d’esquerres del Parlament britànic, John McGovern, i 

el filòsof parisenc Félicien Challaye, membre del Co-

mitè francès de vigilància dels intel·lectuals antifeixis-

tes. Quan la comissió se'n va anar, recorda Rafael Font i 

Farran, els presos poumistes la van saludar cantant una 

Internacional que va sacsejar les pedres de la presó!

Un altre dia, els líders del POUM de la segona gale-

ria van decidir permetre que els presos fessin una mica 

d'exercici físic, i oferir-los una sessió de gimnàstica 

cada matí al pati de la presó. I, com els seus amics sa-

bien que Rafael Font i Farran sempre havia estat molt 

esportiu, va ser nomenat monitor d’ofici. La cultura fí-

sica era un tema que «coneixia una mica», explica amb 

modèstia. La primera sessió de gimnàstica va ser un 

gran èxit: «Erem potser trenta...», es meravella Rafael 

Font i Farran en les seves memòries. Però aviat, l'assis-

tència va començar a declinar. I finalment només van 

ser dos cada matí al pati de la presó: ell i un tal Diego 

San José, un home condemnat a mort que corria el risc 

de ser executat d'un dia per l'altre, i que ho va ser poc 

temps després. Un matí de plovisqueig, Rafael Font i 

Farran s’havia quedat en la seva cel·la per llegir, esti-

rat al llit, convençut que «l'altre», San José, no tindria, 

ell tampoc, l’ànim de baixar al pati de la presó per a la 

seva sessió diària de gimnàstica. Però Rafael Font i Far-

ran estava equivocat, perquè San José va venir a pre-

guntar-li: «però què no fem gimnàstica aquest matí?» I 

30 de març de 1937

Cartell del Socors Roig del POUM,

obra de Ramon Arquer i Saltor. 

AHCB
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Barcelona, setembre de 1937

Els militants de l'il·legalitzat POUM denunciaven la desaparició del seu líder Andreu Nin

pintant a les parets «¿Gobierno Negrín? ¿Donde está Nin?» que era respost

per la militància estalinista del PSUC amb un infame «En Salamanca o Berlín»,

tot acusant-lo d'haver-se passat a les files franquistes o nazis,

tot i haver estat segrestat, torturat i assassinat per agents de la NKVD, la policia secreta soviètica.
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doncs Rafael Font i Farran va ser obligat —com dir que 

no?— a anar fer esport sota la pluja.

Però aquestes condicions bastant favorables d’em-

presonament dels poumistes a la Model probablement 

indisposaven força molta gent ben situada. I Rafael Font 

i Farran va ser transferit amb altres presos a una pre-

só molt més petita, als afores de Barcelona, sens dubte 

perquè el Departament de Justícia de la Generalitat vo-

lia posar fi a la relativa autonomia de la qual la segona 

galeria es beneficiava, allunyant alguns del seus líders.

Després d’aquesta presó als afores de Barcelona, Ra-

fael Font i Farran va ser conduït cap a una altra presó, 

a Vic. Però, algun temps després, com si el ministeri no 

sabés què fer amb ell, el van portar de nou cap a la Mo-

del. Però aquesta vegada això va ser per poc temps. 

«Un bon matí —recorda Rafael Font i Farran— tothom 

va ésser desvetllat sorollosament». Amb altres presos, 

va ser carregat a bord d’un camió. I, després, a un tren. 

«Es deia que anàvem a fer fortificacions».

Anaven a un poble d'uns pocs centenars d'habitants, 

posat al cim d’un turó, a una mica més de 500 metres 

d’altitud, a cent quilòmetres a l'oest de Barcelona.

Aquest poble, anomenat els Omells de na Gaia, havia 

estat triat per acollir un dels «camps de treball» —pre-

cisament el camp número 3— que Joan Garcia i Oliver, 

de la CNT, havia decidit obrir quan era el ministre de 

Justícia espanyol —del novembre de 1936 al maig de 

1937— per als presos franquistes de la República. Sem-

bla que aquest poble dels Omells de na Gaia havia es-

tat seleccionat perquè el cercle de turons que l'envol-

ten, i el barranc que, cap a l'oest, el rodeja, facilitava la 

vigilància dels presos, que, a part d'alguns condemnats 

de dret comú, eren majoritàriament presos polítics, de 

dretes sobretot, segons Rafael Font i Farran.

Segons els historiadors, aquest camp número 3 va 

ser el més terrible dels «camps de treball» republicans. 

Un escriptor parla fins i tot de «centre d'extermini». 

Rafael Font i Farran, per la seva banda, escriu que era 

un lloc de sofriment, terror i tragèdia. Segons diversos 

testimonis, els presoners d'aquest camp eren perpè-

tuament desnodrits i patien constantment de set. No 

tenien cap altre vestit que el que portaven quan havi-

en arribat de la presó Model. I eren esparracats, bruts 

i plens de polls, segons testimonis.

El dia començava amb un toc de corneta a les 4 del 

matí. Després, la direcció del camp constituïa «briga-

des de treball», que anaven a trencar pedres, de vega-

des a tres hores a peu.

Rafael Font i Farran recorda que, dins d'aquestes 

«brigades», havia cavat trinxeres. Les tropes del gene-

ral Franco s'acostaven cada vegada més a Barcelona. 

El 3 d'abril de 1938, es van apoderar de Lleida, a cin-

quanta quilòmetres a l'oest dels Omells de na Gaia. I 

el govern de la República va decidir crear amb presses 

una línia fortificada per protegir el flanc occidental de 

la capital catalana. No sembla, però, que aquests tre-

balls de fortificació fossin molt útils...

Però, molt més que el treball forçós en condicions in-

humanes, el més terrible al camp número 3 era les exe-

cucions que, segons testimonis, van totalitzar diversos 

centenars. Tenien lloc, en particular, al llarg dels murs 

del cementiri, així com en una propietat als afores del 

poble, la Rafarella.

Un dia, escriu Rafael Font i Farran, el director del 

camp, un tal Astorga Vayo, manifestament una mena de 

bèstia humana, va tenir la idea de proposar als preso-

ners malalts o no aptes per al treball inscriure’s per ser 

enviats a una espècie de sanatori, on s’encarreguessin 

d'ells. Alguns presoners van acceptar aquesta propos-

ta —Rafael Font i Farran cita un tal Joan Ruiz, la salut 

del qual era fràgil. I tots van ser executats.

Un altre dia, la direcció del camp va anunciar que, 

d’aleshores en endavant, els presos haurien de vigilar-se 

mútuament: si un d’ells s'evadís, altres serien executats 

immediatament. I això és el que va passar poc després 

quan, després d'una evasió, diversos presos —entre ells 

un membre del POUM, Querol— van ser assassinats sen-

se més preàmbuls.

Al final de la Guerra Civil el 1939, Astorga Vayo, com 

centenars de milers d'altres espanyols, es va refugiar a 

França, i es diu que, al camp de concentració d'Arge-

lers, va ser assassinat per altres refugiats, que havien 

patit del seu jou als Omells de na Gaia.

Un matí, als afores del poble, la brigada de presidia-

ris, de la qual Rafael Font i Farran formava part, estava 

treballant a pic i pala, quan un guàrdia amb un paper 

a mà va arribar i va cridar: «Font Farran!». Rafael Font 

i Farran era convocat i havia de tornar immediatament 
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Barcelona, octubre de 1938

Procés del POUM.

Al centre de la imatge, Josep Escuder, tipògraf i dissenyador gràfic

d'Última Hora i cap de redacció de La Batalla.

A la dreta, Julià Gorkin, un dels principals dirigents del partit.
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al poble. En un «gulag» com aquest camp número 3, 

sempre és millor oblidar-se i una convocatòria mai és 

un bon senyal. Però, en realitat, Rafael Font i Farran ha-

via estat convocat només per ser conduït a Barcelona, 

a la presó Model, una vegada més. Per què? Qui sap?

Algun temps després, a la Model, nova convocatò-

ria: Rafael Font i Farran va ser portat per la policia cap 

a una casa aïllada, als turons de Barcelona, per ser jut-

jat —en aquest barri molt distant del centre de la ciu-

tat, enlloc del Palau de Justícia— pel «Tribunal Especial 

d’Espionatge i Alta Traïció» de Catalunya.

Aquest tribunal, els jutges del qual eren nomenats 

pels governs espanyol i català, havia estat creat, poc 

temps abans, el desembre de 1937, per encarregar-se 

de les «agressions» contra la República. Aquest tribu-

nal va tenir una breu existència, ja que va ser suprimit 

el juliol de 1938, però, en aquest curt temps, va acon-

seguir jutjar exactament 1.386 presos de la Model. I va 

pronunciar, en total, unes 340 condemnes, és a dir apro-

ximadament una persona condemnada de cada qua-

tre. Davant d’aquest «Tribunal Especial d’Espionatge i 

Alta Traïció», la pena mínima era de sis anys de presó: 

80 persones van tenir dret d’aquesta pena. També hi 

va haver 20 condemnes de deu anys, 30 de vint anys i 

147 de trenta anys. I 70 condemnes a mort van ser de-

cidides pel tribunal. En poc més de sis mesos.

Rafael Font i Farran diu que el seu procés davant 

aquest Tribunal va durar poc temps. Va ser presentat el 

pamflet que Rafael Font i Farran havia començat a dis-

tribuir el dia de la seva detenció. I el txecoslovac tossut 

va repetir a l’estrada el que ja havia dit, és a dir: poca 

cosa. Pel que fa a Rafael Font i Farran, que era defensat 

per un advocat d'ofici, només va recordar el seu passat 

de militant, i res més.

Veredicte: sis anys de presó.

I Rafael Font i Farran va ser traslladat de nou a la 

Model.

En la premsa diària de Barcelona, en la qual Rafael 

Font i Farran havia treballat durant molt de temps, la 

notícia d’una condemna de sis anys de presó davant 

aquest tribunal especial va ser publicada poc temps 

després, però el nom del condemnat va ser suprimit 

per la censura, escriu Rafael Font i Farran. Era ell, o un 

altre? Probablement ningú mai ho sabrà.

Personalment, segons Rafael Font i Farran escriu en 

les seves memòries, no li importava que el condem-

nessin a tres, sis o vint anys de presó, perquè pensa-

va que, molt abans del final d’aquests anys de presó, o 

un nou poder popular enderrocaria tot aquest edifici 

de regressió i calúmnia, o la guerra acabaria amb una 

derrota militar.

Rafael Font i Farran va quedar-se a la Model durant 

mesos, fins que un dia, el gener de 1939, ell i la resta 

dels detinguts de la presó, activistes polítics, de dre-

tes o d’esquerres, i delinqüents de dret comú, van sor-

tir de la Model per dirigir-se cap al nord de Catalunya, 

a peu, en fila, per anar a construir noves fortificacions, 

segons es deia. Però, escriu Rafael Font i Farran, no era 

necessari ser molt intel·ligent per adonar-se que ja era 

el final de la guerra.

Uns dies abans, a finals de desembre de 1938, el ge-

neral Franco havia llançat una gran ofensiva per apo-

derar-se, finalment, de Barcelona, des del sud. La ciu-

tat, afamada, esgotada, envaïda per una multitud de 

refugiats, ja no era capaç de defensar-se.

En la carretera, la columna de presoners, caminant 

cap als Pirineus, veia passar unitats militars que ana-

ven i tornaven. Rafael Font i Farran escriu que tot això 

feia olor del desordre de la derrota.

Els presoners dormien on podien. A la palla, en el mi-

llor dels casos. Però tot just havien acabat d'instal·lar-se 

en un lloc que ja havien de tornar a partir a correcuita. 

Rafael Font i Farran diu que, com es podia veure que 

anaven cap a la frontera francesa, va decidir, amb altres 

companys del POUM, seguir el moviment sense inten-

tar evadir-se, el que, en realitat, hauria estat molt fàcil, 

segons ell. I així es va quedar en aquesta columna de 

presoners, tot esperant la seva probable dispersió final.
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Sant Cebrià de Rosselló, 12 de febrer de 1939

Els refugiats republicans s'amunteguen, entre la filferrada i el mar,

en un dels camps de concentració organitzats a correcuita per les autoritats franceses.

Rafael Font i Farran hi fou internat, sortosament per poc temps.

AUGUSTE CHAUVIN / ADPO
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va acabar a finals de gener de 1939 quan la columna va arribar als Pirineus, a 

prop de la Jonquera.

Una nit —crec que era la nit del divendres 27 al dissabte 28—, mentre que els 

presos bivaquejaven en la muntanya, els seus guàrdies —que, ells tampoc, no 

tenien cap desig de caure en mans de les tropes de Franco— van abandonar el 

campament i es van dirigir a peu cap a la frontera francesa, molt a prop. Alguns 

presos els van seguir. Aleshores, Rafael Font i Farran va veure venir cap a ell al-

guns presoners, que, en la columna, formaven el que qualifica en les seves me-

mòries de «grup de joves presos de dreta». Un d'aquests li va dir:

«—Tu ets en Font i Farran. Et vam conèixer a la Universitat de Barcelona i 

hem parlat de tu entre nosaltres. En aquesta columna de presoners, en la qual 

la vida és tan dura i l'única cosa que importa és acabar viu el dia, t’has compor-

tat correctament».

«I no sé què més», escriu Rafael Font i Farran. «En el silenci de la muntanya, 

sota aquesta lluna clara d'hivern, tot això semblava irreal».

En realitat, aquests joves activistes van fer una proposta a Rafael Font i Far-

ran: la proposta —molt sorprenent— de quedar-se amb ells en lloc de fugir cap 

a França. «Em van dir que m'ajudarien tant com sigui possible. Que farien tot el 

possible per protegir-me». Què respondre a això? Els va donar les gràcies. Què 

podia fer de menys? «Però, per raons polítiques òbvies i elementals per a mi, 

era impossible acceptar la seva proposta».

Rafael Font i Farran va acomiadar-los. I, mentre que en companyia d'altres 

militants del POUM, es dirigia cap a la frontera francesa, els joves partidaris de 

Franco es van quedar junts en el territori espanyol, a l'espera de l'arribada dels 

seus amics polítics. Amagats en les muntanyes, van haver d'esperar només pocs 

dies perquè, el 10 de febrer, les tropes franquistes van arribar a la Jonquera, des-

prés d’haver conquerit Barcelona el 26 de gener.

Caminant cap a la frontera francesa, diu Rafael Font i Farran, em vaig sentir 

lliure de nou, aquesta nit, per primera vegada en molts mesos.

Amb els seus companys del POUM, Rafael Font i Farran va encreuar-se amb 

gendarmes francesos, que, curiosament, els van deixar passar en lloc de dete-

Exili

4
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París, circa 1945

Rafael Font i Farran

a l'exili francès. 

RFV
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nir-los, probablement perquè, al final de gener de 1939, 

Rafael Font i Farran i els seus amics eren uns dels pri-

mers republicans espanyols que creuaven la frontera i 

perquè les autoritats franceses no eren encara molt ben 

organitzades per canalitzar tots aquests refugiats que 

començaven a arribar. En efecte, és sobretot entre el 4 

i el 9 de febrer que, pel coll del Pertús i d'altres colls, el 

gruix dels 450.000 espanyols que fugien de les tropes 

de Franco, inclosos 170.000 civils, va entrar a França.

Els gendarmes van indicar a Rafael Font i Farran i 

als seus amics que ja no eren lluny del Pertús, el pri-

mer poble francès. Malgrat el cansament, recorda Ra-

fael Font i Farran, la possibilitat de trobar quelcom de 

beure i menjar els va donar peu. Al Pertús, un petit po-

ble a uns centenars de metres d’altitud, el grup de mi-

litants del POUM va poder fer algunes compres al matí 

del dissabte 28 de gener perquè un d'ells encara tenia 

una mica de diners.

Menjant amb ganes, Rafael Font i Farran va pensar 

que, tot i haver travessat la frontera francoespanyo-

la, encara era en terra catalana, ja que el departament 

francès dels Pirineus Orientals, que inclou el Pertús, és 

un vell país català. Cadascun, en circumstàncies com 

aquestes, es consola com pot...

Sembla que al Pertús, Rafael Font i Farran i els seus 

amics van deambular lliurement durant tot el dia del 28 

de gener, sense que, aparentment, ningú hagués pen-

sat a demanar-los qualsevol cosa.

Però, faltava trobar un refugi per passar la nit. La seva 

primera nit d'exili. Finalment van localitzar «un gran ca-

mió», abandonat al costat de la carretera, i van pujar 

a bord. Hi van quedar-se, a l'abric del fred, tota la nit i 

part del diumenge fins que els gendarmes els van des-

cobrir i els van ordenar que baixessin immediatament. 

I, després d'això, s’acabà la llibertat.

Rafael Font i Farran i els seus amics van ser condu-

ïts a peu —per aquesta petita carretera que, en uns 

quants quilòmetres, fa baixada del Pertús fins a la vall 

del Tec— cap al poble del Voló. Allà, la marxa va con-

tinuar durant altres quatre o cinc quilòmetres fins a la 

platja del petit poble de Sant Cebrià de Rosselló, on, a 

pocs metres de les onades del Mediterrani, les autori-

tats franceses havien obert a correcuita el que Rafael 

Font i Farran qualifica en les seves memòries de «cen-

tre de concentració». Era un dels nombrosos camps 

que, a principis de 1939, als Pirineus Orientals, van ser 

construïts, més o menys sumàriament, per agrupar tots 

aquests exiliats espanyols que començaven a afluir a la 

frontera francesa.

Quan, a finals de gener de 1939, Rafael Font i Farran va 

arribar al camp de Sant Cebrià de Rosselló, res havia es-

tat planejat per allotjar els refugiats. La gent s’instal·lava 

com podia. Improvisava tendes de campanya amb man-

tes o lones de carreta o de camió. Tot això s’assemblava 

a un camp de troglodites, segons Rafael Font i Farran.

Només el 4 de febrer, va començar la construcció de 

barraques, fetes de posts de fusta lleuger amb un teulat 

de xapa ondulada. Precisament 364 barraques van ser 

construïdes, per allotjar un total de 27.300 persones. 

Però, a mesura que el camp, el mes de març, va haver 

d’acollir uns 90.000 refugiats —enfront de només 200 

del gener quan va ser obert— les barraques van ser re-

servades per als malalts i ferits. I tots els altres refugi-

ats van haver de seguir vivint en abrics improvisats.

Res separava el camp de l'exterior, recorda Rafael 

Font i Farran. Al gener, cap filferro d'arç encara havia 

estat posat. Dit això, no era fàcil d’evadir-se, perquè sol-

dats francesos —àrabs, recorda Rafael Font i Farran— 

patrullaven a cavall als afores del camp, que també vi-

gilaven soldats d'infanteria —negres com el cafè, escriu 

Rafael Font i Farran— que pertanyien al 24è RTS (Re-

giment de Tiradors Senegalesos).

La caserna del regiment era només a una dotzena de 

quilòmetres de distància, a Perpinyà. El 24è RTS com-

prenia uns 2.000 soldats de les colònies de l'Àfrica Oc-

cidental Francesa.

Com que l'aigua de les aixetes del camp de Sant Ce-

brià de Rosselló no era potable a causa de la proximitat 

al mar, camions portaven aigua potable, recorda Rafael 

Font i Farran. Però havia de ser allí quan arribaven, el 

que era més fàcil dir-ho que fer-ho, afegeix.

Pel que fa a l'aliment, era menys pitjor. En primer lloc, 

perquè els cuiners del 24è RTS «asseguraven la subsis-

tència dels refugiats», segons veterans del regiment, en-

cara que era «amb pocs mitjans disponibles», afegei-

xen. En segon lloc, perquè, almenys al principi, hi havia 

suficient menjar amb el que els refugiats havien portat 

amb ells, recorda Rafael Font i Farran.
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París, gener de 1949

Rafael Font i Farran

passejant amb

la seva promesa

Colette Vaillant. 
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A més, els primers dies, vagaven en el camp animals 

desemparats que els seus amos havien portat d'Espa-

nya, especialment cavalls i mules, però també cabres i 

algunes vaques. Una nit, mentre que Rafael Font i Far-

ran dormia sobre la sorra, algú el va trepitjar. Va esten-

dre un braç per assenyalar la seva presència... i va aga-

far la pota d'un cabrit. El pobre animal no va anar més 

enllà. I un amic de Rafael Font i Farran que entenia de 

cuina, va fer el que havia de fer... I així va acabar el des-

tí d'aquest desafortunat animal.

Algun temps després, un agricultor francès va dir a 

Rafael Font i Farran que havia comprat una mula «re-

fugiada» d’Espanya i que, segons ell, entenia l’espanyol. 

Per riure, Rafael Font i Farran va dir a la mula: «com es-

tem per aquí?» I no pas en espanyol, llengua que l'ani-

mal molt versemblantment no «entenia», sinó en català, 

llengua que molt probablement sempre havia sentit des 

del seu naixement. I Rafael Font i Farran assegura que 

la mula, sentint que algú es dirigia a ella com abans, va 

moure les orelles. «Li hem donat un nom: Es diu "Fran-

co"», va afegir el pagès.

Rafael Font i Farran no es va quedar molt de temps 

al camp de Sant Cebrià de Rosselló, perquè es va es-

capar només uns dies després de la seva arribada. Un 

dia, va ser convocat per l'altaveu del camp, amb dos 

altres detinguts, entre els quals hi havia un dels seus 

condeixebles de la Universitat, també membre del 

POUM. El camp no estava encara tancat i els preso-

ners podien desplaçar-se més o menys lliurement, tot 

i que, per descomptat, no era possible anar molt lluny 

perquè els soldats del 24è RTS, a peu o a cavall, esta-

ven de guàrdia.

A l'entrada del camp, els tres presoners eren esperats 

per un militant d'extrema esquerra francesa, arribat amb 

una furgoneta, en la part de darrere de la qual els tres 

espanyols van pujar el més discretament possible. El ve-

hicle va arrencar. Va començar a allunyar-se del camp. 

Però, ràpidament, va ser detingut per un cordó polici-

al. Una veu va preguntar què hi havia en la furgoneta. 

Algú va aixecar la lona de la part de darrere del vehicle 

per veure el que hi havia dins. «Hem deixat de respi-

rar» explica Rafael Font i Farran. Però, els fugitius eren 

massa ben amagats sota mantes, per ser descoberts.

—«Ça va, vous pouvez partir...!», va ordenar la veu.

Pocs quilòmetres més lluny, a Perpinyà, la camioneta 

es va parar davant d'una «casa amiga», on els espera-

va un expresoner de la «segona galeria» poumista de 

la Model amb el qual Rafael Font i Farran havia ence-

tat amistat, un francès d'origen rus, Nicolau Sundele-

vitch. Sundelivitch era un membre d'un petit partit polí-

tic francès, el Parti Socialiste Ouvrier et Paysan (PSOP) 

i havia anat a lluitar a Espanya a les files del POUM. Per 

això, com molts altres, havia estat empresonat. Però, 

després d'alguns mesos, havia estat posat en llibertat 

gràcies a la intervenció personal de Léon Blum, que, en 

aquest moment, dirigia el govern francès i la Section 

Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO), el precur-

sor del Parti Socialiste Français.

Militants del PSOP, partit fundat per dissidents de la 

SFIO, van organitzar la fugida de Rafael Font i Farran 

del camp de Sant Cebrià de Rosselló. Sundelevitch «ha-

via insistit en que s'em localitzés», relata Rafael Font i 

Farran. Després d’aquesta evasió, el PSOP va organitzar 

també el seu viatge i la seva estada, clandestins, a París.

A Perpinyà, Rafael Font i Farran va quedar-se alguns 

dies, el temps per recuperar una mica de força després 

de tots aquests mesos esgotadors a l'altre costat de la 

frontera. Després d’això, amb els dos altres evadits, va 

anar en tren a Tolosa de Llenguadoc, on, el mateix dia, 

a la tarda, en un cafè, tenia una cita amb un altre mi-

litant del PSOP, un conductor de camió, forçut, jovial, 

vermell de cara, que, durant la nit, els va portar a París. 

A París, que Rafael Font i Farran coneixia una mica 

perquè, quan era petit, havia estat de vacances amb 

els seus pares, es va reunir amb dirigents del POUM, 

que havien arribat algun temps abans, també amb l'ajut 

del PSOP, i que —mentre que un decret francès del 12 

de novembre de 1938 havia ordenat l'internament dels 

estrangers «perillosos per a la seguretat nacional»— li 

van aconsellar que anés, amb els seus dos companys, a 

Brussel·les, on els tres poguessin ser allotjats pels sim-

patitzants belgues del POUM.

Però encara havia de travessar clandestinament la 

frontera franco-belga, que, estretament controlada en 

aquella època, no era en absolut el colador que és avui. 

Ara bé, ni Rafael Font i Farran ni els seus dos companys 

tenien ni tan sols l'ombra d'un document oficial que els 

hauria permès d’entrar legalment a Bèlgica.
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Rafael Font i Farran i la seva esposa Colette Vaillant. 

RFV



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

103

V
ID

A
 D

'U
N

 R
E

V
O

L
U

C
IO

N
A

R
I

Després d'uns dies de turisme a París, els tres com-

panys van prendre un tren a la Gare du Nord, al matí, 

amb destinació a Lilla. A Lilla, els esperava un simpatit-

zant del POUM per conduir-los a pocs quilòmetres d'allí 

a una ciutat fronterera, de la qual Rafael Font i Farran 

no dona el nom en les seves memòries, però que po-

dria ser Tourcoing, perquè, a Mouscron, la ciutat belga 

veïna, hi havia un grup d'extrema esquerra molt a prop 

de les idees del POUM.

Al migdia, explica Rafael Font i Farran, molts treba-

lladors belgues, que, cada dia, venien a treballar a Fran-

ça, tornaven a casa en massa pel dinar. I ell i els seus 

dos companys van poder travessar la frontera franco-

belga enmig d'aquesta multitud de treballadors, de 

manera il·legal.

Després, els tres espanyols només havien d'agafar el 

tren amb destinació a Brussel·les, on, a la tarda, tenien 

una cita amb l'home que havia proposat al POUM allot-

jar-los a Bèlgica, un tal Georges Vereeken. Figura popu-

lar de l'esquerra belga, Vereeken dirigia a la vegada un 

petit partit comunista antistalinista, Contre le Courant, 

i un sindicat de taxistes de Brussel·les, perquè taxista 

era la seva professió. Rafael Font i Farran sembla haver 

simpatitzat immediatament amb Vereeken, que, durant 

la Guerra Civil espanyola, havia defensat el POUM con-

tra les dures crítiques de Trotski. Vereeken havia estat 

molt a prop de Trotski al començament dels anys 1930, 

abans de trencar amb ell el 1937.

Per Vereeken, Rafael Font i Farran va fer molts amics 

a Brussel·les, no solament a Contre le Courant, sinó tam-

bé al Parti Ouvrier Belge (POB), el partit socialista bel-

ga. Gràcies a Vereeken també, va conèixer, a la capital 

belga, militants d'extrema esquerra francesos exiliats 

a Bèlgica i amb els quals, a França, més tard, lluitaria 

contra els ocupants nazis.

Durant aproximadament un any, Rafael Font i Farran 

va viure a Bèlgica de manera totalment clandestina, allot-

jant-se a casa d’amics, a prop del Palau de Justícia. A 

Brussel·les, Rafael Font i Farran sembla haver freqüentat 

regularment la Casa del Poble del POB, un gran edifici —

desaparegut ara— al centre de la ciutat, on tenia amics. 

Aquesta Casa del Poble era una espècie d’Ateneu Bar-

celonès, aquest club del qual Rafael Font i Farran havia 

estat membre durant molt temps, prop de la Rambla.

A l'estiu de 1939, Rafael Font i Farran va ser convidat 

pels membres de les Jeunes Gardes Socialistes, movi-

ment juvenil lligat al POB, que havien lluitat a Espanya 

en les files del POUM, a anar a acampar amb ells, prop 

de Lieja. El càmping era en un bosc, al cim d'un turó, i 

Rafael Font i Farran diu que, durant les poques setma-

nes que va passar allà, es va recuperar «totalment» de 

totes les proves que havia viscut a Espanya. No sabia 

que vivia en aquest càmping les seves últimes vacances 

abans de molt temps. Rafael Font i Farran es recorda, 

en particular, d’un passeig campestre amb bicicleta per 

les carreteres secundàries de les Ardenes... que gaire-

bé va agafar mal aspecte: quan travessava un pont vi-

gilat per soldats, perquè, segons escriu, se sentia que 

la guerra s'acostava, i, enfront de la creixent agressivi-

tat de l'Alemanya nazi, tan a prop, Bèlgica es prepara-

va per al pitjor. La roda davantera de la bicicleta va en-

callar-se en els rails del tramvia, el que va provocar la 

caiguda d’un dels soldats, el fusell del qual va aterrar 

més lluny. En resum: un desastre total!

Rafael Font i Farran, que continuava vivint a Bèlgica 

de manera totalment clandestina, va pensar: ara s’aca-

ba la llibertat! I va imaginar-se enxampat a l’acte cap 

a un nou camp d'internament. Però no! Perquè els sol-

dats es van posar a riure de la desgràcia del seu com-

pany, atropellat per un ciclista. I fins i tot van ajudar 

Rafael Font i Farran a tornar a pujar dalt de la seva bi-

cicleta, mentre que un sotsoficial li llançava en broma:

—Senyor, tingui una mica de cura amb l'Exèrcit belga! 

Un altre dia, més seriosament, el patró del cafè del 

poble veí va trucar al càmping perquè tenia la visita de 

gendarmes, que eren a la recerca d'un espanyol que so-

jornés als afores... El patró del cafè, que coneixia Rafael 

Font i Farran, va dir als gendarmes que aquí no hi ha-

via cap espanyol. Però sentia que no els havia conven-

çut totalment i que hi havia un risc que els gendarmes 

pugessin al càmping per a verificar-ho. 

Immediatament advertit pels seus amics, Rafael Font 

i Farran va fugir volant. Va saltar per sobre el filferro 

que envoltava el càmping. I va córrer a amagar-se en 

els boscos propers. Després d'un temps raonable, va 

intentar un retorn al càmping. Però, de manera sorpre-

nent, el càmping era completament desert. Després, 

finalment, va veure venir cap a ell una «processó»: els 
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Rafael Font i Farran i Colette Vaillant d'excursió amb amics. 
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seus amics que havien anat a buscar-lo i que tornaven 

amb les mans buides.

Durant aquell mateix estiu de 1939, Rafael Font i Far-

ran va llegir en un diari belga una notícia segons la qual 

Franco havia decidit concedir als exiliats de la Guerra 

Civil la possibilitat de tornada a Espanya de manera lliu-

re. Rafael Font i Farran va enviar l'article al seu pare, 

que s'havia quedat a Sitges. «No hi pensis!» va respon-

dre el meu avi: «homes van anar recentment al teu an-

tic domicili de Barcelona per veure si encara hi vivies, i 

van preguntar on eres».

Finalment, després de les seves vacances a Valò-

nia, en lloc de tornar a Espanya com, sens dubte, hau-

ria volgut, Rafael Font i Farran va tornar a Brussel·les. 

Allà es va posar en contacte amb el Fons d'Assistència 

Matteoti del POB que, segons li havien explicat, potser 

podria ajudar-lo a aconseguir un permís de residèn-

cia a Bèlgica. Però, per desgràcia, va fer aquest proce-

diment massa tard. Perquè, el 3 de setembre de 1939, 

Polònia va ser atacada per Alemanya, a la qual França 

i el Regne Unit van declarar la guerra immediatament. 

I, a Bèlgica, aquell mateix 3 de setembre de 1939, es va 

formar un govern d'unitat nacional que, tot i que com-

prenia ministres del POB, semblava molt menys conci-

liador amb els nombrosos exiliats polítics que s'havi-

en refugiat al país.

Algun temps més tard, a principis de 1940, Rafael 

Font i Farran va ser convocat per la policia. I aviat va 

ser conduït a un «centre de detenció», on va quedar-se, 

empresonat, durant diversos mesos.

Després, un matí de maig de 1940, va sentir trets de 

canó al lluny i va veure avions alemanys que travessaven 

el cel. Hitler acabava de passar a l'ofensiva. I la invasió 

de Bèlgica, els Països Baixos i França havia començat.

Les autoritats belgues van apressar-se a enviar a 

França, en tren, els seus refugiats estrangers, entre els 

quals hi havia molts jueus alemanys. La gendarmeria 

francesa prenia el testimoni de la seva homòloga bel-

ga a la frontera.

Després d'un lent viatge, Rafael Font i Farran va ar-

ribar, a un sud-oest de França ple de refugiats, france-

sos, belgues, holandesos, etc., a un antic camp d'exili-

ats espanyols. Aquest camp, a uns trenta quilòmetres 

d'Espanya, era el camp de Gurs —al departament fran-

cès dels Pirineus Atlàntics—, que havia estat inaugu-

rat el 1939, al final de la Guerra Civil espanyola, i que, 

en aquell moment, allotjava més de 20.000 refugiats. 

Molts d'aquells espanyols, en el moment del comença-

ment de l'ofensiva alemanya de 1940, van poder fugir 

del camp. I les barraques, que havien ocupat, van ser, 

per tant, ràpidament ocupades per altres refugiats, que 

arribaven, no des del sud, sinó del nord.

A Gurs, sota l'ocupació alemanya, van ser detingudes, 

en total, 64.000 persones entre 1940 i l'alliberament de 

França el 1944, majoritàriament jueves, en particular la 

gran filòsofa alemanya Hannah Arendt. 

Tancat per un enreixat d’una altura de dos metres, 

el camp s’estenia, dalt d'un turó pla en el seu cim, en 

1.400 metres de llargada i 200 d'amplada. A diferència 

del camp de Sant Cebrià de Rosselló, on molts presos 

havien de dormir sota els estels, el camp de Gurs te-

nia, en principi, suficients barraques per a tothom, pre-

cisament 382 barraques, cadascuna de les quals podia 

allotjar desenes de persones. Aquestes barraques, sen-

se finestra, eren fetes de taules de fusta, cobertes per 

una lona impermeable. Per dormir, els detinguts teni-

en dret a una bossa de palla, al sòl, segons un exdetin-

gut. Els lavabos eren una espècie d’abeurador. I la la-

trina era simplement una fossa.

Així que ploïa, és a dir, sovint perquè l'oceà Atlàntic 

és només a seixanta quilòmetres, el camp era un fan-

gar, perquè no tenia drenatge, i el sòl era argilós i per 

consegüent impermeable.

El 22 de juny de 1940, un acord d'armistici va ser sig-

nat per França i Alemanya, que acabava d’aconseguir 

el que havia fallat el 1914: vèncer els francesos en unes 

poques setmanes.

Poc després de l'armistici, la direcció del camp de 

Gurs va anunciar que una comissió alemanya d'inspec-

ció vindria, a l'agost, per organitzar el retorn dels re-

fugiats a casa seva. Per Rafael Font i Farran, era una 

oportunitat estupenda d'escapar del camp i tornar a 

París. Però, com fer-ho? Perquè només aquells que te-

nien un lloc a França on anar, serien autoritzats a sortir 

del camp: ara bé, Rafael Font i Farran no tenia família 

a França, ni tan sols un parent llunyà.

Però, al camp, va conèixer dos espanyols, dos ger-

mans, que havien lluitat a Espanya en les milícies de la 
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Marsella, estiu de 1950

Rafael Font i Farran i Colette Vaillant de vacances.
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CNT, i la mare i les germanes dels quals vivien des de 

feia molt temps a París. I van acceptar d’ajudar-lo a eva-

dir-se del camp: només caldria que expliquessin als ale-

manys que Rafael Font i Farran era un dels seus cosins.

I una tarda, precisament el 21 d’agost de 1940, els ofi-

cials de la comissió d'inspecció alemanya van arribar al 

camp. Es van asseure darrere de taules i, davant d'ells, 

va començar la desfilada dels que, amb raó o sense, te-

nien l'esperança de ser alliberats. Quan va arribar el torn 

de Rafael Font i Farran i dels dos germans, els alemanys 

van apuntar els seus noms i les adreces dels seus parents 

a París. I, després d’això, no es va sentir a parlar de res.

Però, algun temps després, Rafael Font i Farran i els 

seus dos acòlits van ser convocats, amb altres detin-

guts, a l'entrada del camp. I van sortir lliures!

I Rafael Font i Farran va tornar a París, d’on havia 

marxat un any i mig abans cap a Brussel·les. La «Ville 

Lumière», ocupada pels alemanys des del 14 de juny 

de 1940, havia canviat per complet: París —que Rafa-

el Font i Farran recordava «plena de llum i animació», 

amb un trànsit dens— ara era submergida en l’obscu-

ritat a boca de nit. I ja no hi havia gairebé cap trànsit 

perquè la ciutat estava patint d’una penúria no només 

de combustible, sinó també d’automòbils, sobretot per-

què molts cotxes havien estat confiscats per l'ocupant.

En aquest París, en el qual els rellotges principals ara 

eren regulats a l’hora de Berlín i on, en els edificis pú-

blics —per exemple, l'Assemblea Nacional— la bande-

ra francesa havia estat substituïda per la bandera nazi, 

Rafael Font i Farran va decidir reprendre la lluita. Però, 

com, òbviament, no era qüestió de lluitar contra els na-

zis de manera solitària, havia d’unir-se a un grup de re-

sistència. Però, això era més fàcil dir-ho que fer-ho, en 

particular perquè, a l'estiu de 1940, la majoria dels fran-

cesos no era encara disposada a lluitar contra l'ocupant.

Una altra dificultat amb la qual Rafael Font i Farran va 

haver d’ensopegar, va ser que els dirigents del POUM, 

amb els quals s’havia reunit a París l'any anterior, havi-

en marxat —a l’igual de molts parisencs— de la capital 

francesa cap al sud de França, sens dubte perquè tenien 

por de ser entregats al general Franco pels alemanys.

Des d’aleshores, Rafael Font i Farran havia d’intentar, 

en un París desert, posar-se en contacte amb els mili-

tants d'extrema esquerra francesa, que havia conegut a 

Bèlgica gràcies al seu amic Vereeken. Va tenir sort que 

aquests militants, a conseqüència de la invasió de Bèl-

gica, havien tornat a la capital francesa durant l'estiu de 

1940. I Rafael Font i Farran finalment va aconseguir re-

unir-se amb ells. I es va incorporar a les seves activitats. 

Aquests militants francesos dirigien una petita organit-

zació, el Parti Communiste Internationaliste (PCI). Des-

prés de la suspensió d’aquell partit pel govern francès 

el 1939, aquests militants s’havien exiliat a Brussel·les.

En les seves memòries, Rafael Font i Farran no diu 

pràcticament res pel que fa a la seva vida a París du-

rant l'ocupació alemanya. La sola cosa que diu és que 

les seves activitats clandestines contra els nazis es de-

senvolupaven sota la façana legal d'un treball declarat. 

De manera igualment sorprenent, mai va parlar de la 

seva lluita en la resistència francesa a Colette, la seva 

dona, amb la qual va casar-se el 1949 i amb la qual va 

viure més de cinquanta anys.

Clandestí en un país sota el jou de l'extrema dreta, el 

PCI —en les files del qual Rafael Font i Farran va lluitar 

durant els primers anys de l'ocupació alemanya— tenia 

principalment dues activitats, les dues molt perilloses: 

en primer lloc, publicar i difondre un diari antinazi, La 

Seule Voie, i en segon lloc, i sobretot, constituir «grups 

obrers» a les fàbriques per preparar el que era l'objec-

tiu final del PCI: una revolució comunista. A la regió pa-

risenca, per exemple, es van crear deu «grups obrers» 

—en particular a Argenteuil, Puteaux i Suresnes— ani-

mats per desenes de militants, majoritàriament joves 

estudiants que, segons sembla, havien deixat els seus 

estudis per anar a treballar a fàbriques.

El 1943, el PCI —rebatejat Comité Communiste In-

ternationaliste pour la Quatrième Internationale (CCI) 

a començaments d'any— va viure una profunda crisi in-

terna, amb la dimissió de tres dels seus líders, que no 

estaven d'acord amb la línia política del partit: Rafael 

Font i Farran membre del Comitè Central del CCI, Henri 

Molinier i Pierre Boussel. Molinier va crear una nova or-

ganització política, el Grup d'Octubre, mentre que Ra-

fael Font i Farran i Boussel van afiliar-se al Parti Ouvri-

er Internationaliste (POI), el grand rival francès del CCI.

Després de la Segona Guerra Mundial, Boussel, àlies 

«Pierre Lambert», va dirigir una de les principals ten-

dències del moviment trotskista, la tendència «lamber-
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Iugoslàvia, setembre de 1950

Rafael Font i Farran en un viatge als Balcans

organitzat per l'Associació Iugoslava de Veterans de la Guerra d'Espanya.
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tista», de la qual l'exprimer ministre socialista francés 

Lionel Jospin va ser membre quan era jove.

Penso que, quan el 1940, Rafael Font i Farran havia 

començat a lluitar en les files del PCI, s'havia allunyat, 

en efecte, del POUM, però sense trencar veritablement 

amb ell. Després de tot, el POUM havia posat Rafael 

Font i Farran en contacte amb Contre le Courant, el 

grup del belga Vereeken, que, al seu torn, l’havia posat 

en contacte amb la direcció exiliada del PCI. Aquestes 

tres organitzacions eren políticament molt pròximes. 

I el que els unia en particular era la seva hostilitat a la 

Quarta Internacional que Trotski havia fundat el setem-

bre de 1938 en un congrés que, a París, havia reunit una 

trentena d'organitzacions d'una dotzena de països.

A mi em sembla obvi, en canvi, que, quan Rafael Font 

i Farran va afiliar-se el 1943 al POI —que era l’únic re-

presentant de França a la Quarta Internacional— hi va 

haver veritablement una ruptura entre ell i el POUM. El 

POUM, en efecte, estava enfadat amb Trotski, que l’ha-

via criticat durament durant la Guerra Civil espanyola, i 

rebutjava qualsevol idea d'adhesió a la Quarta Interna-

cional. Quan aquesta Internacional havia estat fundada, 

el POUM s’havia quedat obstinadament membre d'una 

altra Internacional, el Centre Marxista Revolucionari In-

ternacional (CMRI), fundat el 1932 i del qual, entre altres, 

el Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) 

[Partit Socialista dels Treballadors d'Alemanya] i l’In-

dependent Labour Party britànic eren membres també.

Inicialment, Trotski havia pensat a construir la Inter-

nacional amb la qual somiava per competir amb la In-

ternacional de Stalin, la Tercera Internacional, basant-se 

en el CMRI. Però el CMRI havia dit que no. I Trotski ha-

via hagut de fundar la seva pròpia Internacional, més 

o menys en última instància.

Els líders del PCI, que Rafael Font i Farran havia co-

negut a Brussel·les el 1939, eren també hostils a la Quar-

ta Internacional trotskista i havien creat a Bèlgica una 

estructura rival: la «Delegació internacional dels co-

munistes internacionalistes per a la construcció de la 

Quarta Internacional». Era difícil de fer-se més interna-

cional! I penso que aquesta estructura havia interessat 

molt Rafael Font i Farran no solament com a periodis-

ta apassionat per la política internacional, sinó també, 

i sobretot, com a militant revolucionari.

Penso, en efecte, que, progressivament, Rafael Font i 

Farran va arribar a la conclusió que, a Espanya, una fu-

tura revolució obrera —el seu principal objectiu polític— 

hauria de tenir necessàriament una dimensió internaci-

onal. I penso que va arribar també a la conclusió que, la 

unió fa la força. Una Internacional que unís organitzaci-

ons revolucionàries de diversos països, seria més eficaç 

que petits grups dispersos per lluitar contra aquella co-

alició aclaparadora formada a Europa per Alemanya i els 

seus aliats: l'Espanya de Franco, l’Itàlia de Mussolini, etc.

I finalment, el 1943, Rafael Font i Farran va conside-

rar que la Quarta Internacional era l’organització més 

ben estructurada per organitzar les lluites per a la re-

volució que desitjava.

Abans d'afiliar-se a la Quarta Internacional via la seva 

secció francesa, el POI, Rafael Font i Farran havia es-

tat, dins del CCI, membre d’un grup d'exiliats espanyols, 

que, el 1943, van fusionar-se amb un altre grup espa-

nyol, que havia estat constituït en el POI, per formar el 

Grupo Trotskista Español (GTE), també conegut com a 

«grup bolxevic-leninista». Aquest GTE, entre altres ac-

tivitats a França sota l'ocupació alemanya, va publicar 

deu números d'una revista titulada Comunismo. 

El 1943, el GTE, del qual Rafael Font i Farran era un 

dels líders, va afiliar-se a la Quarta Internacional, i Ra-

fael Font i Farran el va representar en el si de la Secre-

taria Europea (SE) de la Quarta Internacional. La SE, 

amb seu a París, havia estat fundada el gener de 1942 

a Saint-Hubert, una petita ciutat de les Ardenes, durant 

una reunió clandestina que va reunir quinze dirigents 

trotskistes europeus. La SE era encarregada de coor-

dinar, en la mesura del possible, les diferents seccions 

nacionals de la Quarta Internacional a l'Europa ocupa-

da. Aquestes seccions, fins llavors, eren coordinades 

per una Secretaria Internacional (SI), creada el 1938 i 

que, el 1939, havia traslladat la seva seu de París a Nova 

York, a causa de la guerra. Durant aproximadament un 

any, els trotskistes de la França ocupada i la SI havien 

aconseguit continuar intercanviant missatges per me-

diació de mariners trotskistes de vaixells estatunidencs 

que feien escala al port de Marsella. Però aquests inter-

canvis van cessar quan els Estats Units van declarar la 

guerra a Alemanya després de l'atac japonès contra la 

seva base naval de Pearl Harbor al desembre de 1941.
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París, tardor de 1951

Rafael Font i Farran i José del Barrio.
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La interrupció de qualsevol contacte amb el SI va 

augmentar encara més sens dubte el desconcert que 

els trotskistes de l'Europa ocupada ja estaven sentint 

des que havien après, el 1940, la mort de Trotski, el seu 

mentor, assassinat a Mèxic per un agent de Stalin, el ca-

talà Ramon Mercader. Mercader que —el món és molt 

petit— havia lluitat durant la Guerra Civil espanyola en 

les files del PSUC, l'enemic declarat del POUM.

La Secretaria Europea (SE), que va substituir, a Euro-

pa continental, la Secretaria Internacional (SI), va fun-

cionar fins al final de la Segona Guerra Mundial. Des-

prés de l'alliberament de França el 1944, sembla que 

els membres de la SI van reconèixer que la SE havia 

fet, durant la guerra, un molt millor treball polític que 

ells mateixos.

Cosmopolita, la SE, que tenia només una dotzena de 

membres, era dirigit per un grec de París, Michalis N. 

Raptis, pseudònim «Michel Pablo», que havia estat el 

delegat dels trotskistes grecs al congrés fundador de 

la Quarta Internacional el 1938. Entre d'altres membres 

de la SE, hi havia —a més de Rafael Font i Farran, que 

representava Espanya— un polonès, Abram Wajnsztok, 

de pseudònim «Lleó» i un romanès, Nelu Grunberg —

pseudònims «Nicolas Spoulber» i «Marcoux»— i un se-

gon grec, Georges Vitsoris, actor que va treballar al ci-

nema, en particular, sota la direcció del director francès 

Pierre Prévert. Eren també membres de la SE dos jueus 

alemanys que, després de l'arribada dels nazis al poder, 

havien fugit a Bèlgica abans de refugiar-se a París: Mar-

tin Monat «Widelin» i Ernest Mandel, que com «Michel 

Pablo», després de la guerra, arribaria a ser un dels líders 

de la Quarta International. França era representada per 

Marcel Hic, al qual va succeir Yvan Craipeau quan Hic va 

ser detingut pels alemanys el 1943. Hic va morir el 1944 

en el camp de Dora, on els míssils V2 eren fabricats. Un 

altre representant francès era Rodolphe Prager, un antic 

membre del PCI, amb el qual, molt probablement, Rafael 

Font i Farran s’havia conegut el 1939 a Bèlgica, on Pra-

ger, amb altres líders del PCI s’havia exiliat. 

Haig d’afegir que les memòries de Craipeau i de Pra-

ger, publicades a París, la primera per Savelli el 1977, la 

segona per les Editions La Brèche el 1981, són dues de 

les meves principals fonts d'informació sobre la vida de 

Rafael Font i Farran sota l'ocupació alemanya.

Rafael Font i Farran i els altres membres de la SE te-

nien, en particular, la tasca de controlar el treball dels 

grups trotskistes nacionals de l'Europa ocupada. A més, 

la SE publicava una revista —òbviament il·legal—, Qua-

trième Internationale, que tenia entre deu i vint pàgi-

nes i de la qual es van publicar dos números el 1943 i 

cinc el 1944. La revista, simplement mimeografiada el 

1943, va començar el 1944 a publicar-se en una verita-

ble impremta, il·legal també, no cal dir-ho.

En el primer número de Quatrième Internationale, 

publicat l'agost de 1943, la SE remet un «manifest» als 

obrers, camperols i soldats italians després de la de-

tenció de Benito Mussolini el 25 de de juliol de 1943 per 

ordre del rei d'Itàlia, Víctor Manuel III, que, de sobte, te-

nia pressa de desfer-se d'un dictador al qual havia do-

nat suport durant tant de temps.

En un altre text del mateix número, la SE pronosti-

ca que «un nou període de conflictes civils, revoluci-

ons i guerres, més o menys localitzats, prolongarà ine-

vitablement» la Segona Guerra Mundial. I afegeix, amb 

gran optimisme, que la Quarta Internacional agafarà 

noves forces de «les aigües torrencials de la propera 

onada revolucionària, de la qual serà "la confluència"». 

«El moviment obrer donarà suport a les nostres idees», 

esperava la SE.

En el número següent de Quatrième Internationale, 

publicat al desembre de 1943, la SE escriu que Alema-

nya serà «el focus principal de la revolució europea, que 

s'acosta a passos de gegant». I que, en conseqüència, 

cal «confraternitzar amb els treballadors alemanys amb 

uniforme». En altres paraules, amb les tropes d'ocu-

pació.

De la mateixa manera, la SE va demanar als maquis 

de la resistència francesa —el primer dels quals va ser 

creat el 1942— que acollissin desertors alemanys.

Per a preparar-se per a aquella futura revolució eu-

ropea, de la qual, després de la guerra, Alemanya se-

ria l'epicentre, una de les principals activitats de la SE, 

i sens dubte la més perillosa, era la creació de cèl·lules 

de soldats trotskistes en el si de la Wehrmacht, l'exèr-

cit alemany. Aquesta idea pot semblar, a primera vista, 

almenys extravagant, però, d'altra banda, es pot ima-

ginar fàcilment que els soldats alemanys no eren tots, 

sense cap excepció, militants del NSDAP de Hitler. I, de 
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1 de desembre de 1954

Portada d'un exemplar

d'Amistad,

butlletí d'informació

de l'associació

Cooperación Cultural

Ibero-Yugoeslava,

encapçalada

per Rafael Font i Farran. 
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fet, molts d'ells havien estat, abans de l'arribada dels 

nazis al poder el 1933, no només electors d'esquerres, 

sinó també membres de partits anti-nazis.

I, per tant, el projecte d’agrupar almenys alguns 

d’aquests militars alemanys sota els auspicis de la Quar-

ta Internacional, podia semblar, almenys en teoria, even-

tualment viable.

El 1943, sota l'autoritat de la SE, va ser fundada a Pa-

rís una secció alemanya de la Quarta Internacional, a 

la qual van afiliar-se els comptats trotskistes alemanys 

exiliats a França, entre els quals hi havia un membre de 

la SE, Monat. Després, al juliol d'aquest 1943, la SE va 

publicar el primer número d'un periòdic d'una dotze-

na de pàgines en alemany, amb el fi d’intentar convèn-

cer soldats alemanys a França d’afiliar-se a la Quarta 

Internacional. Aquest periòdic, titulat Arbeiter und Sol-

dat [Treballador i Soldat], era difós —amb infinites di-

ficultats, com es pot imaginar— per militants del POI, 

la secció francesa de la Quarta Internacional, partit del 

qual Rafael Font i Farran era membre.

I, per increïble que sembli, aquest «treball alemany» 

—com se l'anomenava a la SE— ràpidament va donar 

resultats bastant encoratjadors, en particular a Brest, 

Bretanya, on, segons historiadors, uns 50.000 homes 

de l'exèrcit alemany eren estacionats, en una ciutat 

que tenia aleshores només 70.000 habitants! A Brest, 

la Wehrmacht reparava els seus vaixells, a les drassa-

nes de la ciutat, on, d'altra banda, havia construït una 

gran base per als seus submarins.

A Brest, des de l'estiu de 1943, el POI va aconseguir 

constituir un grup d'una vintena de soldats de la Wehr-

macht, entre els quals, segons es diu, hi havia el fill d'un 

antic diputat del Kommunistische Partei Deutschlands 

(KPD) [Partit Comunista d'Alemanya]. Aquest grup va 

començar a publicar un diari i a distribuir pamflets a les 

casernes mentre preparava la futura «recuperació d’ar-

mes» per a la futura revolució, explica Prager. D'altra 

banda, aquests soldats alemanys proporcionaven pre-

ciosos passis [ausweise] que, en una França sota es-

tricta vigilància, permetien de travessar els innombra-

bles cordons policials.

Al setembre de 1943, la SE va enviar a Brest un di-

rigent del POI, Marcel Baufrère, de 29 anys, a assumir 

localment la direcció de les operacions. Unes setma-

nes més tard, es va decidir fer venir de Brest a París un 

dels soldats alemanys, per reunir-se amb líders nacio-

nals del POI. Es va escollir un tal Konrad Leplow, que, 

pel que sembla, era el nebot de Franz Lehar, el compo-

sitor de la famosa opereta La vídua alegre. I que, sobre-

tot, per desgràcia, era un espia. I, a l'octubre de 1943, la 

Quarta Internacional a França va ser delmada en gran 

part per una onada de detencions, encara que, fins lla-

vors, els alemanys havien aconseguit detenir només un 

nombre molt reduït de militants i que, mai abans, havi-

en pogut infiltrar-se en les estructures subterrànies de 

la Quarta Internacional.

En total, cinquanta trotskistes van ser detinguts a 

l'octubre, incloent vint a Bretanya. És a dir: aproxima-

dament un terç de les cent-cinquanta detencions que 

patiria el moviment trotskista a França durant l'ocupa-

ció alemanya entre 1940 i 1944. Aquests cent-cinquan-

ta militants detinguts, quaranta dels quals van perir de 

mort violenta, representaven aproximadament la meitat 

de tots els trotskistes de la França ocupada.

Tots els soldats del grup alemany de Brest van ser 

executats, excepte, per descomptat, Leplow, que, se-

gons es diu, només va ser pegat «pour la frime». Entre 

els francesos detinguts hi havia tres dirigents nacionals 

del POI: Marcel Baufrère, David Rousset i Marcel Hic. Els 

tres van ser enviats a camps de concentració d'Alema-

nya. Al capdavant del POI, parcialment decapitat, el ro-

manès Nelu Grunberg, membre de la SE, i els francesos 

André Essel i Paul Parisot els van succeir. 

Quan jo era adolescent, a la dècada de 1960, vaig po-

der conèixer, gràcies al meu pare, alguns d'aquests ho-

mes: recordo, en particular, Baufrère i Parisot que, des-

prés de la guerra, van arribar a ser periodistes, el primer 

a l'Agence France-Presse, el segon al diari France Soir. 

Parisot, en els anys 1980, va presidir la Federació Inter-

nacional de Periodistes. També recordo haver conegut 

Essel, cofundador el 1954 de la Fnac, la famosa mar-

ca francesa de distribució, i Rousset que, al seu retorn 

de deportació, va publicar dos llibres importants so-

bre els camps nazis: L’Univers concentrationnaire i Les 

Jours de notre mort.

Es podria raonablement esperar que aquesta onada 

de detencions el 1943 seria un cop mortal per a la SE, 

però, de fet, la forma en què la SE era organitzada, era 
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bastant eficaç, en definitiva, ja que les seves activitats 

només van ser reduïdes temporalment per les deten-

cions, només durant «algun temps», escriu Prager. És 

clar que el «treball alemany» va ser molt frenat; però, 

ràpidament, el 1944, alguns mesos després de les de-

tencions, la SE va poder publicar de nou el diari Arbei-

ter und Soldat. Pel que fa a Quatrième Internationale, 

la revista de la SE, la seva publicació només va ser lleu-

gerament retardada, segons es diu.

Un gran projecte, sobre el qual la SE treballava des 

de feia mesos, també va tenir un lleuger retard: l'orga-

nització d'una Conferència europea de la Quarta Inter-

nacional. Al novembre de 1943, només unes setmanes 

després de les detencions d'octubre, la SE va poder 

accelerar la preparació d'aquesta conferència. I, el de-

sembre, va publicar l'informe «polític» que, en estudi 

des d'agost de 1943, hauria de servir com a base per 

a les discussions durant aquesta conferència europea. 

Aquest informe «sobre la situació internacional i les 

tasques de la Quarta Internacional» va ser sotmés a 

les seccions europees de la Quarta Internacional, que 

es van reunir per discutir d’aquest informe al desem-

bre de 1943 —com el POI, a Suresnes, prop de París— 

o al gener de 1944.

Gràcies a aquesta conferència europea, la SE volia 

unificar sota la seva autoritat totes les organitzacions 

comunistes antistalinistes d’Europa, amb la finalitat de 

fer de la Quarta Internacional la «fracció més resolta» 

del moviment obrer i permetre’l d’estar, en el futur, al 

capdavant de totes les revolucions nacionals, que —la 

SE n’era convençuda— inevitablement anaven a escla-

tar al final de la Segona Guerra Mundial.

La SE esperava que la conferència aconseguiria de 

reunir, més enllà de les seccions nacionals de la Quarta 

Internacional, diverses altres organitzacions que, políti-

cament, eren properes. Però aquesta esperança va ser 

en part decebuda perquè, si algunes d'aquestes orga-

nitzacions van acceptar la invitació de la SE per par-

ticipar a la conferència —com el CCI o el Groupe Oc-

tobre—, altres no van contestar positivament, com el 

POUM o el moviment Contre le Courant de Vereeken.

Al començament de febrer de 1944, va tenir lloc la 

conferència, a la qual van assistir un total de quinze de-

legats, incloent-hi dos representants d'Espanya: Rafa-

el Font i Farran i Eduardo Mauricio Ortiz, que era deu 

anys més gran i que havia estat membre de la direcció 

del POUM a Espanya i de l'efímera «Delegació interna-

cional dels comunistes internacionalistes per a la cons-

trucció de la Quarta Internacional», que els líders del 

PCI havien creada el 1939, a Bèlgica.

Atès que gran part dels delegats d’aquesta confe-

rència de febrer de 1944 vivien a París, en particular 

Rafael Font i Farran, el més senzill hauria estat orga-

nitzar-la a la capital francesa. Però la ciutat era un for-

miguer d'alemanys, per no parlar dels nombrosos «col-

laboradors» francesos al seu servei. I finalment la SE 

va triar, per allotjar la conferència, una petita propietat 

que un militant trotskista havia heretat, a uns 70 qui-

lòmetres al nord de París, aïllada, enmig de boscos, en 

un poble d'uns 200 habitants, Saint-Germain-la-Pote-

rie, al departament de l'Oise.

Per arribar allà, els delegats de la conferència, tan 

discretament com fos possible, van prendre el tren a 

la Gare du Nord, que, igual que totes les estacions fer-

roviàries de París, era estretament controlada pels ale-

manys. A l'estació de tren de Beauvais, a uns deu quilò-

metres de Saint-Germain-la-Poterie, una furgoneta els 

esperava, a la part posterior de la qual havien de pu-

jar ràpidament i amagar-se a dintre. Això explica que 

cap d'ells, sens dubte, no va veure molt de la ciutat de 

Beauvais, de la qual, de totes maneres, ja no quedava 

gairebé res, ja que havia estat destruïda en gran part el 

1940 per una incursió aèria de la Luftwaffe. 

A Saint-Germain-la-Poterie, la Conferència Europea 

de la Quarta Internacional va tenir lloc en un antic edi-

fici agrícola, sota la protecció de joves militants del POI, 

armats amb revòlvers i metralladores. Durant sis dies i 

sis nits. Perquè els delegats no eren autoritzats a sortir 

de l'edifici, per no atreure l'atenció dels veïns. Dormi-

en al sòl, sobre fenc. Els debats s’interrompien només 

«el temps d’un curt son», recorda Prager.

Durant tota la conferència, va fer un fred que pela-

va. A l'edifici, hi havia una gran xemeneia, però, com 

que escalfava només una part de l'edifici, els delegats 

van acordar que els seients prop de la llar de foc seri-

en ocupats per torns.

Quant als menús dels àpats, eren elaborats ràpida-

ment, ja que durant aquests sis dies, es va menjar no-
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31 de març de 1959

Certificat de refugiat a França de Rafael Font i Farran, que calia renovar cada tres anys.

OFPRA

més colinap, colinap i colinap, perquè, en les estacions 

fredes de l'ocupació alemanya, era la verdura quasi obli-

gatòria dels francesos, les altres verdures estaven més 

o menys reservades per a la Wehrmacht.

Al final de la conferència, els delegats —«exhausts 

però eufòrics», segons Prager— van elegir una nova 

SE, responsable del «treball administratiu i polític quo-

tidià», de la qual Rafael Font i Farran era membre. I, so-

bretot, va ser adoptat, després de llargues discussions, 

un text que definia la direcció estratègica de la Quar-

ta Internacional per als propers anys. Titulat «Tesis so-

bre la liquidació de la segona guerra imperialista i l'as-

cens revolucionari», el text era tan llarg —no menys de 

20.000 paraules!— que va haver de ser publicat en di-

versos números de la revista Quatrième Internationale, 

entre febrer i maig de 1944.

En aquest text, els delegats afirmaven la seva con-

vicció que la Segona Guerra Mundial —guerra imperi-
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alista, segons ells— seria seguida ràpidament per una 

gran revolució obrera que —ho esperaven— substituiria 

la «dictadura capitalista» per una «dictadura del prole-

tariat». I preveien que Alemanya seria ineluctablement 

«la columna vertebral» d'aquesta «crisi revolucionària 

gegantina», que desitjaven. En aquesta crisi —n’esta-

ven convençuts— el «proletariat alemany» —integrat en 

la Wehrmacht, de moment— representaria un «paper 

decisiu». Per tant, lògicament, la conferència de Saint-

Germain-la-Poterie va reafirmar amb força la necessi-

tat de «confraternització» amb els soldats d'ocupació.

Una altra de les conclusions a la qual els delegats van 

arribar: la necessitat de donar a la Quarta Internacional 

un nou començament, de reforçar-la perquè prengués 

el comandament d'aquesta revolució que s'acostava. 

I els delegats van considerar que la Quarta Internaci-

onal, en primer lloc, havia de corregir els seus errors, 

escriu Prager, i de renunciar a algunes de les debilitats, 

com per exemple el diletantisme, la verbositat o l’intel-

lectualisme. En el mateix esperit, es va decidir fer a la 

Quarta Internacional més obrera. Fins llavors, els mem-

bres de la qual eren bastant intel·lectuals.

La conferència va decidir que, en el futur, les secci-

ons nacionals haurien d'estar compostes d’una majoria 

absoluta de veritables membres proletaris. També va 

ordenar la creació, a les fàbriques, de grups militants 

per organitzar «militarment» els treballadors per a la 

futura revolució. Una altra decisió presa a Saint-Ger-

main-la-Poterie: transformar la Quarta Internacional en 

una organització de masses, mentre que, per exemple 

a França, on era molt ben implantada, només agrupa-

va uns centenars de militants.

En resum, els delegats van arribar a la conclusió que 

la Quarta Internacional havia de realitzar «una veritable 

revolució interna» i ràpidament «en el poc temps que 

quedava abans de la tempesta revolucionària». Perquè 

—tothom podia sentir-ho al febrer de 1944— la guerra 

s'acostava al principi de la seva fi.

Els delegats també van decidir —sempre amb l'ob-

jectiu de preparar el millor possible la Quarta Internaci-

onal per a la propera revolució europea— que totes les 

seccions nacionals haurien de canviar el seu nom per 

anomenar-se Partit Comunista Internacionalista (PCI). 

Per exemple, a França, on els trotskistes eren molt di-

vidits —com passa sovint en aquells medis ultramino-

ritaris, escriu Rafael Font i Farran en les seves memò-

ries—, un PCI havia de néixer, molt ràpidament, de la 

fusió de tres grups francesos representats a Saint Ger-

main-la-Poterie: Octobre, el CCI i el POI. I Rafael Font 

i Farran, com a membre de la SE, va ser un dels prin-

cipals organitzadors d’aquesta fusió, els termes de la 

qual havien estat llargament debatuts pels delegats de 

la conferència, segons Prager.

El groupe Octobre era molt jove i molt petit, i Rafael 

Font i Farran va tenir dificultats essencialment amb el 

POI i el CCI per fer avançar el procés de fusió. Aquest 

procés, molt ràpidament, va ser extremadament pro-

blemàtic, perquè, segons testimonis, hi havia entre el 

POI i el CCI un contenciós molt pesat, una gran quanti-

tat de prejudicis, una desconfiança recíproca, conflictes 

personals i anys d'enfrontaments i polèmiques ferotges.

L'ex PCI —esdevingut el CCI el 1943— va néixer el 

març de 1936, però, al maig, havia fusionat amb diver-

ses altres petites organitzacions trotskistes francesos 

en un nou partit: el POI. No obstant això, només uns 

mesos més tard, a finals de l'estiu de 1936, antics mili-

tants del PCI van dimitir i van anar a crear/recrear el PCI.

Quatre anys després, el 1940, hi va haver un breu de-

bat amb vista a una possible reunificació del PCI i del 

POI, i líders dels dos partits —en particular Craipeau i 

Prager— es van reunir a París per discutir sobre això. 

Però, finalment, sense èxit.

El 1942, poc després de la creació de la Secretaria 

Europea (SE), que, a l’època, va suscitar, segons sem-

bla, grans esperances entre molts trotskistes francesos, 

la direcció del PCI va demanar la seva afiliació a la SE, 

però el POI —que, com a secció francesa de la Quarta 

Internacional, era l'única organització francesa repre-

sentada per la SE— es va oposar a aquesta afiliació.

I només un any més tard, el 1943, el POI va acabar 

acceptant la creació d'un «comitè conjunt» encarregat, 

sota l’ègida de la SE, de discutir una possible reunifi-

cació del POI i del CCI (ex-PCI). I, per fi, les coses van 

començar a avançar. A la tardor de 1943, el POI —pro-

bablement sota una pressió molt forta de la SE— va 

aprovar finalment el principi d'una afiliació del CCI a la 

SE, una delegació de la qual va assistir al congrés clan-

destí del CCI a la fi de 1943, a Suresnes. 
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15 de juny de 1961

Portada d'un exemplar

de La Batalla,

òrgan a França del POUM,

amb un article

de Rafael Font i Farran. 

UB-BPR
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Però decidir, a Saint-Germain-la-Poterie, la fusió del 

POI, del CCI i del Groupe Octobre en la fraternitat emo-

cionada d’una interminable conferència a porta tanca-

da, al capdavall del camp picard, era una cosa, i posar 

aquesta fusió en pràctica, eren figues d’un altre paner!

Perquè, només el dia següent de la conferència de fe-

brer de 1944, resistències de tota mena, segons Prager, 

van posar traves al procés d'unificació, i les discussions 

no avançaven. Davant d'aquesta situació de bloqueig, la 

SE —amb Rafael Font i Farran a primera línia— va deci-

dir, el març de 1944, organitzar ella mateixa el futur PCI 

francés que va dirigir temporalment. I, poc després, a 

través d'aquest part amb fòrceps, aquest PCI va néixer 

finalment. I, segons Prager, va reforçar molt la capaci-

tat d’intervenció dels trotskistes a França.

Però, mentrestant, per a la SE, el nus es va estrènyer 

i, el 1944, alguns dels seus membres van ser detinguts: 

Mandel al març, Wajnsztok al juny, i Grunberg i Monat al 

juliol. Durant l'ocupació nazi de França, més de la mei-

tat de la SE va anar a parar a mans alemanyes.

Mandel i Wajnsztok van ser deportats a camps de 

concentració nazis, dels quals només el primer va tor-

nar, mentre que el segon va morir poc després d'arribar 

a Auschwitz. Pel que fa a Grunberg i Monat, detinguts a 

París només algunes setmanes abans de l'alliberament 

de la ciutat a l'agost de 1944, van ser torturats per la 

Circa 1960

Carnet de militant del POUM a l'exili de Rafael Font i Farran. 

RFV
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París, 1962

Rafael Font i Farran, periodista de l'Agence France-Presse. 

RFV



R
A

F
A

E
L

 F
O

N
T

 I
 F

A
R

R
A

N

121

V
ID

A
 D

'U
N

 R
E

V
O

L
U

C
IO

N
A

R
I

milícia francesa al servei dels nazis, en els locals de la 

rue de Monceau. El 15 de juliol, Grunberg va aconse-

guir escapar al matí, d'hora, en saltar des del segon pis. 

Després de la guerra, va emigrar als Estats Units. Mo-

nat, per la seva banda, va ser trobat afusellat al bosc de 

Vincennes, però encara amb vida. Bones ànimes el van 

portar fins el pròxim Hospital Rothschild, però els seus 

torturadors, advertits per una ànima que no era bona, 

van agafar-lo de nou. I va desaparèixer per sempre.

En les primeres setmanes d'agost de 1944, a París, 

on Rafael Font i Farran i els altres supervivents de la SE 

continuaven, cada vegada més difícilment, les seves ac-

tivitats clandestines, es van multiplicar vagues, al trans-

port, a Correus, a la policia, a les fàbriques...

La Resistència parisenca va passar a l'ofensiva. I els 

alemanys aviat van ser assetjats en alguns edificis en els 

quals s’havien atrinxerat, com per exemple el Palais du 

Luxembourg, al setge del qual membres del PCI fran-

cès van participar. Alguns militants de la Quarta Inter-

nacional van caure durant la insurrecció de París d'agost 

de 1944, en particular Henri Molinier, exlíder del Groupe 

Octobre, que s’havia convertit en «responsable militar» 

del PCI, va ser mort per un obús alemany el 23 d’agost. 

Conforme amb les decisions de la conferència de Sa-

int-Germain-la-Poterie del febrer de 1944, el PCI havia 

format grups armats en diverses fàbriques i, durant la 

insurrecció parisenca, molts militants del PCI van estar 

tancats en aquestes fàbriques que, sovint, els seus tre-

balladors havien abandonat. Per tant, molts d'aquests 

militants trotskistes no van poder participar en els com-

bats insurreccionals.

Durant aquests dies decisius de l'estiu de 1944, el 

PCI francès i, sobretot, la SE es van trobar aïllats de les 

masses, reconeix Craipeau, que era un membre del PCI 

i de la SE. El juny de 1944, poc després del desembar-

cament aliat a Normandia, no hi va haver cap reacció 

al text —en anglès, francès i alemany— que, a partir de 

París, la Quarta Internacional va remetre «als treballa-

dors de Europa, als soldats alemanys i aliats» perquè, 

junts, construïssin «els Estats Units socialistes del món». 

Els trotskistes eren tan aïllats que, quan, el 21 d'agost 

de 1944, durant la insurrecció de París, el PCI va pro-

posar una «unitat d'acció» al Parti Communiste Fran-

çais (PCF), stalinista, i als socialistes de la SFIO, no hi va 

haver estrictament cap resposta d'aquests dos partits. 

Era com parlar amb si mateix en una cambra anecoica.

El 24 d'agost de 1944, els primers soldats aliats van 

entrar a París i majoritàriament eren antifranquistes es-

panyols que s’havien allistat a la 2a Divisió blindada de 

la França Lliure. I la ciutat va ser alliberada.

Amb seu a París, la secció espanyola de la Quarta In-

ternacional, de la qual Rafael Font i Farran era un dels 

líders, va ser, després de l'alliberament de França, al-

menys tan aïllada com el PCI o el conjunt de la Quar-

ta Internacional.

Totes les crides i totes les declaracions d’aquesta sec-

ció espanyola van quedar-se sense resposta. En els anys 

posteriors a la Segona Guerra Mundial, la secció va pro-

posar a altres organitzacions antifranquistes —moltes ve-

gades, però sempre sense èxit— la creació d'una «aliança 

obrera», en el model de l'Aliança Obrera que Rafael Font 

i Farran, a Barcelona, en els anys 1930, havia observat 

amb gran interès. Per als trotskistes espanyols, aquesta 

nova «aliança obrera» havia de ser «l'eix de tota la llui-

ta» contra la dictadura de Franco: un «front de classe» 

que rebutgés qualsevol «col·laboració de classe» amb els 

partits que no eren «obrers». I aquí reconeixem moltes 

idees a les quals Rafael Font i Farran havia pervingut en 

els anys 1930, després d'una llarga reflexió.

La secció espanyola de la Quarta Internacional tam-

bé desitjava l'elecció, després de la caiguda de Fran-

co, d’una assemblea constituent més o menys segons 

el model de l'assemblea constituent espanyola de 1931, 

els debats de la qual Rafael Font i Farran, com a jove 

periodista, havia donat compte amb passió.

A la primavera de 1945, la secció espanyola de la 

Quarta Internacional va publicar una «carta oberta als 

obrers revolucionaris que militen en el POUM» als quals 

proposava construir junts, a la Quarta Internacional, un 

Partit Revolucionari d'Espanya (PRE). Després, com que 

aquesta carta oberta no va tenir manifestament l'èxit 

esperat, la secció espanyola de la Quarta Internacional, 

al començament de 1946, va enviar a la direcció central 

del POUM una altra «carta oberta» en la qual, sempre 

amb l'objectiu de crear aquest PRE, invitava els diri-

gents del POUM a «un treball seriós d’anàlisi i de de-

bat polític amb la Quarta Internacional». Però el POUM 

va rebutjar aquesta mà allargada.
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Sitges, 1964

Rafael Font i Farran amb amics —entre els quals Miquel Utrillo—

en una de les primeres visites a la seva vila natal després de vint-i-cinc anys d'exili a França.

RFV
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Al setembre de 1944, pocs dies després de l'arriba-

da dels aliats a París, els membres de la SE van donar la 

benvinguda, amb el seu bell uniforme de corresponsal 

de guerra nord-americà, a Sherry Mangan, membre de 

la Secretaria Internacional (SI) de la Quarta Internacio-

nal, a Nova York. Mangan va ser cooptat pels membres 

de la SE i va ser nomenat tresorer de la SE sota el pseu-

dònim de «Patrice». Va ser rebut amb un particular en-

tusiasme perquè, des de feia molt de temps, la SE i tots 

els trotskistes de França patien d’una «gran penúria de 

recursos», recorda Prager; i els dòlars de la SI, que Man-

gan va portar, van permetre de millorar el menú corrent.

Mangan, un dels fundadors, el 1938, del partit trots-

kista nordamericà, s’havia reunit, a Perpinyà, a principis 

de 1939, amb dirigents del POUM i de la secció espa-

nyola de la Quarta Internacional que acabaven de refu-

giar-se a França. I es pot imaginar que, el 1944, Sherry 

Mangan i Rafael Font i Farran van poder intercanviar 

molts records!

Molt ràpidament, segons Prager, la SE va prendre el 

relleu de la SI, que, durant la Segona Guerra Mundial, 

havia estat «políticament estèril», afegeix Prager, i que, 

el 1944, només tenia «una existència formal».

Del 3 al 5 de març de 1946, a París, Prager, Rafael 

Font i Farran, Mangan i trenta altres líders trotskistes 

van assistir a la Segona Conferència Internacional de 

la Quarta Internacional, vuit anys després del congrés 

fundador de 1938. Aquesta conferència va elegir una 

nova SI al capdavant de la qual Raptis va ser nomenat, 

mentre que la SE, que Raptis havia dirigit, desapareixia.

La conferència va adoptar un manifest que reclama-

va la creació dels «Estats socialistes units en una fede-

ració mundial». I que proclamava que «només revolu-

cions socialistes victorioses podrien evitar la Tercera 

Guerra Mundial».

El 3 de març, en el discurs d'inauguració de la confe-

rència, Raptis va saludar, en particular, els dos delegats 

espanyols, Rafael Font i Farran i Eduardo Mauricio Or-

tiz, que ja havien estat els dos representants d'Espanya 

a la Conferència de Saint-Germain-la-Poterie el 1944. 

«Els nostres companys d'Espanya aviat tindran la tasca 

de contribuir a que la nova revolució espanyola acabi, 

aquesta vegada, amb la victòria del proletariat revolu-

cionari», va dir Raptis.

A la conferència de París, els organitzadors espe-

raven, com a màxim, uns quinze participants, tal com 

a Saint-Germain-la-Poterie, però va venir el doble de 

participants. Resultat: la sala prevista era massa peti-

ta. I, amb presses, va ser necessari trobar una altra sala. 

Però, només en el matí del tercer i últim dia de la con-

ferència, el dimarts 5 de març, els delegats van poder 

asseure’s en una sala, llogada precipitadament, d’un bar 

del districte novè de París.

Però els participants de la conferència tot just havi-

en començat els seus treballs quan, aproximadament a 

les 11 hores, no menys de seixanta policies, metralladora 

a la mà, van fer irrupció en la sala, probablement aler-

tats per l'amo del bar, sens dubte preocupat per l’inva-

sió del seu bar per una multitud d'estrangers. I tots els 

delegats de la conferència —vigilats de prop pels po-

licies, que els amenaçaven amb les seves armes— van 

ser conduïts manu militari a la comissaria del districte 

novè. I, després, a la prefectura de policia. 

Però tots aquests activistes, aguerrits, havien viscut 

coses molt pitjors i, a la prefectura de policia, mentre 

que esperaven durant hores per ser interrogats pels 

inspectors de la brigada criminal, van reprendre el seu 

treball tranquil·lament. Més encara quan, Mangan, molt 

murri, havia esmunyit els dossiers de la conferència en 

el seu portadocuments i, al·legant el seu estatus de cor-

responsal de guerra nord-americà, va prohibir a la po-

licia obrir-lo per veure el que hi havia dins.

I quan, per fi, els delegats van declarar oficialment 

closa la Segona Conferència Internacional de la Quar-

ta Internacional, no van dubtar en absolut, dins de la 

prefectura de policia, a cantar amb veu estentòria, com 

és la tradició en les reunions trotskistes, aquesta fa-

mosa cançó escrita el 1871 per Eugène Pottier: La In-

ternacional!

No hi va haver cap acusació judicial contra els parti-

cipants de la conferència, i la prefectura va haver d’alli-

berar-los. Els primers qui van ser deixats anar, durant 

la nit, van ser els delegats americans, que eren «segurs 

de si mateixos», recorda Prager, i que amenaçaven la 

policia d’avisar la seva ambaixada.

Només uns pocs malaurats —entre els quals hi havia 

els dos representants d'Espanya, Rafael Font i Farran i 

Eduardo Mauricio Ortiz— van ser detinguts durant al-
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21 de febrer de 1971

Rafael Font i Farran, Colette Vaillant i Charles Font amb Josep Maria Lladó,

en la 12a edició del Ral·li Internacional de Cotxes d'Època Barcelona-Sitges. 

MIQUEL UTRILLO (EL ECO DE SITGES)
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guns dies, probablement perquè els seus documents 

d’identitat no estaven excessivament en regla, si és 

que en tenien. Però, finalment, també, van ser allibe-

rats després d'una manifestació de protesta dels seus 

amics organitzada el 12 de març de 1946 a París. Aques-

ta manifestació, segons diuen, va reunir un miler de 

participants. Un dels oradors de la manifestació va ser 

el barceloní Sebastià Garcia i Millan que, com Rafael 

Font i Farran, era a la vegada un membre de la secció 

espanyola de la Quarta Internacional i un expoumista.

L’unificació molt problemàtica dels trotskistes fran-

cesos en el si del PCI al primer trimestre de 1944, unifi-

cació de la qual Rafael Font i Farran havia estat un dels 

arquitectes, «va durar... el que va durar», fa broma en les 

seves memòries. El 1948, de fet, una crisi va esclatar en 

el PCI: alguns membres del seu Comitè Central van ser 

expulsats del partit; després, altres líders van dimitir. 

El 1949, hi va haver noves dimissions. I, després, noves 

crisis internes i noves exclusions, més dimissions, etc., 

etc., etc. En resum, després d'una curta pacificació, el 

trotskisme francès va reprendre el que es podria ano-

menar el seu curs normal, amb les seves habituals ba-

ralles i les seves divisions perpètues. Avui, a l'inici del 

tercer mil·lenni, no hi ha menys de vint organitzacions 

franceses que, sempre molt dividides, invoquen més o 

menys l'herència de Trotski!

El 1948, una escissió també es va produir a la sec-

ció espanyola de la Quarta Internacional, de la qual va 

anar-se’n un grup d'activistes conduït per Manuel Fer-

nández-Grandizo Martínez, àlies «Grandizo Munis», un 

dels líders històrics del trotskisme espanyol, exiliat a 

Mèxic durant la Segona Guerra Mundial.

Seguint sent un membre de la secció espanyola de la 

Quarta Internacional, Rafael Font i Farran va ser invitat 

el 1950 a Iugoslàvia, amb altres líders espanyols exili-

ats, per a un viatge d'estudis organitzat per l'Associa-

ció Iugoslava de Veterans de la Guerra Civil espanyola. 

He trobat algunes fotos d’aquest viatge, incloent una 

foto de grup en la qual es pot reconèixer Rafael Font 

i Farran i el president de Iugoslàvia, Josip Broz «Tito».

Dos anys abans, el 1948, el comunista stalinista Tito va 

trencar amb Stalin; i aquest últim s’havia pres tan mala-

ment aquella ruptura que, per eliminar dignataris stali-

nistes que ja no li convenien, les acusacions de titisme 

van acabar, en aquella època, substituint les acusacions 

de trotskisme en els processos soviètics! I, per demos-

trar la seva fidelitat a les idees comunistes, Tito havia 

invitat aquella delegació espanyola a visitar Iugoslàvia.

En participar en aquest viatge, Rafael Font i Farran 

no era en desacord amb la Quarta Internacional, tot al 

contrari, ja que la Quarta estava mobilitzant-se en aque-

lla època per defensar la causa de Tito, calumniat sen-

se descans per la poderosa propaganda stalinista. Per 

exemple, una resolució del Comitè Executiu Internaci-

onal de la Quarta Internacional, a la primavera de 1950, 

va afirmar —amb un optimisme bastant delirant— que 

l'evolució del comunisme iugoslau «contenia potenci-

alment la major sort del moviment obrer internacional 

des de la Revolució russa».

Al començament del 1951, hi va haver una profunda 

crisi interna, no dins d’una secció nacional de la Quarta 

Internacional, sinó dins del conjunt de la Quarta, quan 

Raptis «Pablo» —al capdavant de la Secretaria Interna-

cional després d’haver dirigit la Secretaria Europea— 

va voler imposar a les seccions nacionals l’afiliació dels 

seus militants a partits socialistes i fins i tot stalinistes 

amb el fi de modificar les seves orientacions polítiques 

des de dins. Aquesta estratègia d'entrisme va ser rebut-

jada per diverses seccions, incloent les seccions estatu-

nidenca i britànica que van fundar una nova Internacio-

nal, el Comitè Internacional de la Quarta Internacional.

No acabo de veure com aquesta estratègia «pablis-

ta» no hauria estat rebutjada també per Rafael Font i 

Farran, que, a Espanya, als anys 1930, s'havia afiliat al 

POUM després d’haver descartat qualsevol idea d'unir-

se tant als socialdemòcrates com al PSUC stalinista.

Després d'haver abandonat manifestament, en 

aquest 1951, la Quarta Internacional, Rafael Font i Far-

ran va començar poc després a treballar en un projecte 

de creació d’un nou partit comunista espanyol, que se-

ria independent del Kremlin, a diferència del PCE i del 

PSUC, projecte en el qual, amb el suport de Tito, en els 

últims mesos, un dels espanyols del viatje a Iugoslàvia, 

José del Barrio, ja havia estat pencant. Del Barrio ha-

via estat un dels fundadors del PSUC el 1936, abans de 

ser-ne expulsat el 1943.

He trobat una fotografia de 1951, en la qual, amb les 

seves esposes, Rafael Font i Farran i José del Barrio po-
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Berlín, circa 1974

Rafael Font i Farran davant el mur de Berlín. 

(EL ECO DE SITGES)
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saven, durant una excursió, un diumenge, a prop de Pa-

rís, en companyia del director de l'oficina parisenca del 

turisme iugoslau, que, molt probablement, era un mem-

bre eminent de la Lliga dels Comunistes de Iugoslàvia.

Durant alguns anys, Rafael Font i Farran va ser l'em-

pleat d’aquesta oficina de turisme, en les seves oficines 

del barri de l'Òpera, a París. No obstant això, el 1953, 

l'any de la mort de Stalin, aquest projecte de nou par-

tit comunista espanyol sobre el qual Rafael Font i Far-

ran treballava, va sotsobrar.

En les seves memòries, Rafael Font i Farran diu que, 

després de tots els seus anys de lluita política, li va sem-

blar que el moment de guardar una mica les distànci-

es amb la militància havia arribat. I de «viure com tot-

hom, normalment».
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Barcelona, 29 de març de 1982

Dinar d'antics periodistes col·laboradors de L'Opinió al Restaurant 7 Portes.

D'esquerra a dreta: Rafael Font i Farran, Fermí Vergés,

Emili Granier-Barrera, Josep Maria Lladó i Joaquim Ventalló. 

JULIO C. YAQUES / ANC-FONS JOAQUIM VENTALLÓ
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a la seva esposa.

El 1939, l'any de l'exili de Rafael Font i Farran, el seu únic fill, la seva mare, Do-

lors, havia mort a Sitges, als 55 anys. Tornar a Espanya per al seu funeral, ni tan 

sols es podia pensar perquè Rafael Font i Farran s'hauria arriscat, en el millor dels 

casos, a llargs anys de presó. I, en el pitjor dels casos, a l'escamot d'afusellament.

Vidu, el seu pare, Rafael Font i Torralbas, es va quedar sol a la casa familiar del 

carrer de l'Illa de Cuba, a Sitges. Des de feia molt de temps, el meu avi havia ve-

nut la farmàcia que explotava a la planta baixa de la casa. I, havent estudiat en 

la seva joventut, no solament Medicina, sinó també Dret, va arribar a ser procu-

rador davant els tribunals de Sitges i de la localitat veïna de Vilanova i la Geltrú, 

mentre que s’encarregava d'administració de béns i de recuperació d’impagats.

Sembla que, Rafael Font i Farran exiliat, el pare i el seu fill mai van parar d'es-

criure’s, però només he trobat les últimes cartes de Rafael Font i Torralbas. Sem-

bla que les cartes que el seu fill li va enviar, han desaparegut.

En una carta datada el 14 de maig de 1944, el pare escriu al seu «estimat fill», 

exiliat en un París encara ocupat pels Alemanys: «El que desitjo és veure't aviat».

En la mateixa carta, li anuncia, d’altra banda, que va a enviar-li «alguns pa-

quets de roba i aliments no racionats» —com està autoritzat, afegeix. Perquè, 

en l’Espanya d’aquella època, el partit únic franquista, la Falange, controlava 

absolutament tot.

En una altra carta, datada el 17 de juny de 1944, Rafael Font i Torralbas diu 

al seu fill que, manifestament, li havia expressat el seu desig de tornar a Cata-

lunya: «Pel que fa a la qüestió. de trobar feina aquí, crec que serà una mica di-

fícil en els primers temps, perquè no ets un obrer. Però tot podria arreglar-se. 

Tu, aquí, podries sortir-te’n».

El 24 d’octubre de 1945, en una altra carta, Rafael Font i Torralbas evoca, en 

un to que es mostra jovial, la propera tornada del seu fill al país: parlant dels 

vins de Sitges, escriu, rient: «Quan ens veurem, podràs refer-te de la teva llar-

ga abstinència!».

«Quan ens veurem»: es pot trobar exactament la mateixa frase, paraula per 

paraula, en una carta del 16 de novembre de 1945. En aquesta carta, Rafael Font 

Final

5
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Febrer de 1990

Portada d'un exemplar

del Butlletí del Grup

d'Estudis Sitgetans,

amb un article

de Rafael Font i Farran

on rememora

l'obra de teatre

La Malvasia de Sitges,

de Francesc de Sales

Vidal i Torrents,

que fou representada

el 18 de setembre de 1927

al Prado.

Una mostra més

de l'amplitud

d'interessos culturals

i d'estima per Sitges

de Rafael Font i Farran,

així com

del seu compromís social

amb la recerca

i la difusió del coneixement.
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i Torralbas diu al seu fill que, aparentment, li havia de-

manat que s’informés sobre la possibilitat que el fran-

quisme pogués eventualment concedir-li una mena de 

perdó que li permetés tornar de l'exili: «M’estic encar-

regant de la teva demanda relativa al perdó i t’escriuré 

les meves impressions, però no sé si un cas com el teu 

ja ha estat resolt».

No obstant això, afegeix: «Tots aquí a Sitges són con-

victes de que te vas comportar noblement abans i du-

rant la guerra, i això és un bon antecedent».

«Si estigués fort i en bon estat de salut —continua 

— faria tot el possible per anar-te a veure a París, però 

veus que això és impossible, a part del fet que és molt 

difícil obtenir un passaport».

«Quan arribi la primavera, tornarem a parlar d’això», 

escriu Rafael Font i Torralbas, que diu també que té 

molta pressa per pervenir a la fi d’aquest hivern, que, 

«per a mi, és massa llarg».

Quinze dies més tard, l'1 de desembre de 1945, una 

altra carta, l’última: Rafael Font i Torralbas diu al seu fill 

que va llegir amb «avidesa» la seva última carta. Pel que 

fa a «la qüestió del perdó», reconeix que no en sap res 

més. «Però diuen que s'aplica de manera justa», insisteix.

La seva salut, no obstant això, s'estava deteriorant 

ràpidament: «Des de fa una setmana, no puc sortir de 

casa a causa d'una bronquitis».

Uns vint dies després, el meu avi va morir, als seixan-

ta-set anys, després d'un atac de cor que havia sobre-

vingut el 18 de desembre de 1945. «El meu oncle Rafael 

patia d'un problema cardíac, amb una enorme dilata-

ció de l'aorta, una ruptura de la qual va causar la seva 

mort», indica un dels nebots de Rafael Font i Torralbas, 

el farmacèutic Felip Font i Soler, en una carta datada 

el 30 de gener de 1946 i enviada al seu «estimat cosí» 

Rafael Font i Farran.

Gairebé de la mateixa edat, Rafael Font i Farran i Fe-

lip Font tenien, en el moment, trenta anys. Felip Font 

havia acabat la Guerra Civil espanyola amb el grau de 

capità en les tropes victorioses del general Franco. Ha-

via estat nomenat alcalde de Sitges el 1941 —he trobat 

una foto del 30 de gener de 1942 en la qual, radiant, 

Felip Font estreny la mà de Franco, de pas per Sitges.

Escrivint en espanyol —com Rafael Font i Torralbas a 

més—, ja que la censura franquista prohibia l'ús del cata-

Circa 1990

Carnet d'identitat de Rafael Font i Farran

com a oficial de l'Exèrcit Popular de la República. 

RFV
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1993

Rafael Font i Farran, guardonat amb la Ploma d'Or de Sitges.

AHS
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là, Felip Font diu al seu cosí Rafael Font i Farran que no 

hi havia cap manera de convèncer Rafael Font i Torralbas 

perquè visqués «aquesta vida de descans i tranquil·litat» 

que necessitava i no pas la vida tan agitada que porta-

va. Felip Font afegeix que, el 18 de desembre de 1945, 

just després del seu atac de cor, Rafael Font i Torralbas 

era en un perfecte estat de lucidesa i havia fet al seu ne-

bot nombroses recomanacions per al tribunal on, com 

a procurador, encara tenia alguns afers pendents. «Em 

va dir que demanés al jutge que retardés tot això durant 

uns vuit dies perquè pogués defensar aquests casos».

Al dia següent, el 19 de desembre, el «tío Rafael» era 

completament conscient i parlava amb absoluta nor-

malitat: «L'únic dolor que sentia, era no tenir-te al seu 

costat», diu Felip Font a Rafael Font i Farran. «Parla-

va contínuament de tu. Preveia un viatge a París per 

veure’t tan aviat com la seva salut ho permetés. Eres la 

seva obsessió. I, quan el seu estat va empitjorar, encara 

més pensava en tu i li faltaves. L'única cosa que temia, 

i això per desgràcia va passar, era morir sense veure’t 

una última vegada».

El dijous 20 de desembre de 1945 dos dies després 

del seu atac de cor, Rafael Font i Torralbas va perdre el 

coneixement i va entrar en una mort lenta. «Va morir 

poc a poc, sense adonar-se de res i sense dolor, i va fi-

nar el divendres a les tres del matí», escriu Felip Font. 

He trobat en els arxius de Rafael Font i Farran l'avís 

de defunció del seu pare que precisa que, el 28 de de-

sembre, una cerimònia religiosa serà celebrada, en «ab-

sència» del fill, a l'església parroquial de Sitges.

De tots els membres de la seva família, molt burge-

sa, Rafael Font i Farran va ser l'únic que es va exiliar 

després de la Guerra Civil —i molt probablement va ser 

també l'únic que votava partits d'esquerres. Durant els 

seus anys a França, no obstant això, sempre va man-

tenir relacions amb els seus. Per exemple, al gener de 

1949, va reunir-se a París amb un cosí, l'advocat Josep 

Maria Font i Llopart, que havia vingut a passar uns dies 

de vacances amb la seva jove esposa. 

Com que Rafael Font i Farran no podia amagar la 

seva pobresa, el seu cosí li va regalar, al final de les se-

ves vacances, un dels seus abrics, que Rafael Font i Far-

ran va haver d'utilitzar durant anys, ja que no va sortir 

de la penúria de seguida.

Durant la seva estada a París, el seu cosí el va convi-

dar a sopar —el 2 de gener de 1949— en un restaurant, 

al qual Rafael Font i Farran va arribar en companyia 

d'una jove parisenca, Colette Vaillant, que havia cone-

gut aquest mateix dia, a la tarda, en una sala de ball 

prop de l'Òpera. Colette era deu anys més jove que Ra-

fael Font i Farran, i hauria pogut ser només una aven-

tura amorosa sense futur. Però, el 4 de juny de 1949, 

es van casar. I només la mort de Rafael Font i Farran el 

2003, més de cinquanta anys més tard, els va separar.

Els primers anys, la parella era «escurada», segons 

Colette. Era sobretot ella que, amb el seu treball com 

a secretària taquígrafa, feia viure la parella.

A la Garenne-Colombes, suburbi al nord-oest de Pa-

rís, on Colette havia nascut, la parella va viure durant 

set anys en un estudi lil·liputenc amb WC. Primer sols, 

i després amb els seus dos fills. A aquests nens, nas-

cuts respectivament el 1952 i el 1954, els hi van ser do-

nats els noms dels seus avis, Rafael i Charles. Charles 

va arribar a ser un comediant. I Rafael, un escriptor, 

un artista visual i, com el seu avi, el director fundador 

d'un setmanari.

Durant els seus primers anys d’home casat, Rafael 

Font i Farran només va tenir feines mal pagades. Va 

obtenir una de les primeres feines, el 1949, gràcies a 

Colette: va ser contractat com a simple manobre per 

escurar les xemeneies de la central tèrmica d’Argente-

uil, prop de París. «Tornava a casa negre com el carbó», 

recorda Colette.

Després, al començament dels anys 1950, Rafael Font 

i Farran va treballar, en el barri de l'Òpera de París, no 

solament en l'oficina de turisme de Iugoslàvia, com 

hem vist, sinó també en l’empresa Berlitz, on va ser en 

particular l'intèrpret d’un home de negocis de Bilbao. 

Aquest home venia a París per negociar comandes de 

vehicles industrials i s’allotjava al Plaza Athénée, l’ho-

tel de luxe de l'avinguda Montaigne. «Conduïa un gran 

cotxe», recorda Colette. Aquest empresari no era, òbvi-

ament, un enemic de la dictadura de Franco, però sem-

bla que va simpatitzar amb Rafael Font i Farran, que 

—no cal dir-ho— va guardar-se de parlar de les seves 

activitats polítiques amb ell!

Durant els caps de setmana, Rafael Font i Farran i la 

seva esposa sovint anaven a ballar. Els agradaven els 
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Sitges, 4 de desembre de 1999

Presentació del llibre Imatges de París a Ràdio Maricel.

D'esquerra a dreta: Miquel Schinasi, x, Colette Vaillant, Rafael Font i Farran, Joan Soler-Jové,

Víctor Lluelles i Diego Lázaro.
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balls de saló. «Tota la nostra vida vam freqüentar les sales de ball!», diu Co-

lette. Els caps de setmana també, sovint feien marxes als boscos prop de 

París. Rafael Font i Farran sempre va ser un gran caminador. La parella era 

membre dels Amics de la Natura, un moviment internacional de turisme soci-

al nascut a Àustria a la dècada de 1890. I, amb altres joves, tots d’esquerres, 

anaven de vegades a fer càmping, els caps de setmana, prop de París, per 

exemple, al bosc de Saint-Germain-en-Laye. Fer càmping i senderisme, ja 

era el que Rafael Font i Farran havia fet a Bèlgica, l’estiu de 1939, però tam-

bé alguns anys abans, a Catalunya, com a membre d'un club excursionista.

Amb els seus fills, Rafael Font i Farran i Colette van continuar fent càmping 

durant anys, especialment a l'estiu a la Catalunya francesa, a Canet de Ros-

selló, o, no lluny de París, els caps de setmana, a l'Isle-Adam, on la tenda de 

campanya de la família era plantada de forma permanent, a la vora de l'Oise.

I també, al llarg de la seva vida, i sovint diverses vegades a la setmana, 

Rafael Font i Farran anava a la piscina, on, amb la regularitat d'un rellotge, 

multiplicava les travessies de crol. A Catalunya, ja havia estat membre, quan 

era molt jove, del Club Natació Sitges. Després, a París, durant molts anys, 

va freqüentar, a prop de la Porte de Clichy, la piscina del carrer de la Jon-

quière, prop de la qual havia viscut sota l'ocupació alemanya.

Una tarda, el 1960, Rafael Font i Farran va acompanyar a la piscina de Bou-

logne-Billancourt, prop de París, el seu fill Rafael, al qual havia inscrit, ple d'il-

lusió, per a una prova de selecció de futurs campions, però el susdit fill, no 

prou ràpid, no va ser seleccionat —i crec que, aquella tarda, el vaig decebre.

El 1956, es va acabar finalment, per a Rafael Font i Farran, la llarga sèrie 

de minifeines quan va ser reclutat per una de les majors agències mundi-

als de premsa, l’Agence France-Presse (AFP). A la seu de l'AFP, a la Place 

de la Bourse, a París, Rafael Font i Farran va treballar com a periodista en 

la redacció en llengua espanyola, fins a la seva jubilació el 1977. En aques-

ta redacció, va tenir com a col·lega, en particular, Mario Vargas Llosa, fu-

tur Premi Nobel.

Així que va arribar a l'AFP, Rafael Font i Farran va ser des del principi en 

un territori familiar. En primer lloc, perquè el seu treball era molt similar al 

que feia en la dècada de 1930, quan era un periodista dels diaris barcelonins 

L'Opinió i La Batalla, ja que es tractava, en tots els casos, de donar comp-

te de notícies internacionals. A l'AFP, com a L'Opinió o a La Batalla, Rafael 

Font i Farran sovint havia de reescriure notícies escrites per altres periodis-

tes; a Barcelona havia de reescriure, en particular, comunicats de l'agència 

francesa de premsa Havas. 

Després de la desaparició d'Havas durant la Segona Guerra Mundial, quan 

França va ser alliberada, l'AFP va succeir Havas i va instal·lar les seves ofici-

nes centrals a l’antiga seu d'Havas, a la Place de la Bourse. 

En aquest edifici, Rafael Font i Farran va trobar militants trotskistes amb 

els quals havia lluitat sota l'ocupació alemanya i que, també, havien arri-

bat a ser periodistes a l'AFP: com ara, Emile Guikovaty, Marc Paillet i Marcel 

1999

Coberta d'Imatges de París,

el llibre escrit per Rafael Font i Farran

amb il·lustracions de Joan Soler-Jové.
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Vilanova i la Geltrú, 18 de febrer de 2000

Presentació del llibre Imatges de París a la Biblioteca Joan Oliva i Milà.

D'esquerra a dreta: Carme Dastis, Eulàlia Sòria, Rafael Font i Farran i Joan Soler-Jové.
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Baufrère. A la seu de l'AFP, també va trobar un líder del 

POUM, Wilebaldo Solano, que havia estat un dels seus 

col·legues en la redacció de La Batalla als anys 1930. So-

lano, després de dirigir la Juventud Comunista Ibérica, 

l'organització juvenil del POUM, durant la Guerra Civil 

espanyola, havia arribat a ser, el 1947, el líder del par-

tit. A l'AFP, dirigia un petit servei de difusió d’articles 

en espanyol, més o menys atemporals, per al qual, pro-

bablement, Rafael Font i Farran havia escrit alguns ar-

ticles abans de ser contractat per l'AFP —i per al qual 

vaig redactar, quan era adolescent, alguns dels meus 

primers articles.

A petició de Solano, Rafael Font i Farran va escriure 

el 1957, no per a aquest servei de l'AFP, sinó per al dia-

ri del POUM, La Batalla, ara publicat a París, —on tam-

bé era la seu del partit, a prop de la Bastilla— un article 

en ocasió del quarantè aniversari de la Revolució Rus-

sa de 1917. Però, Solano va jutjar que aquest article no 

era conforme amb la línia política del partit, i finalment 

va decidir no publicar-lo.

Malgrat tot, algun temps després, cap al 1960, Rafa-

el Font i Farran —després de diversos anys durant els 

quals sembla que no va ser actiu en cap organització 

política— va afiliar-se de nou al POUM, del qual havia 

marxat quinze anys abans. He trobat en els seus arxius 

el seu «carnet de militant del POUM resident a l'exili». 

I recordo una festa del POUM el 1960 en un parc de la 

ciutat d'Antony, a pocs quilòmetres al sud de París, una 

mena de kermesse, un cap de setmana de primavera; 

els meus pares, el meu germà i jo havíem passat la nit 

en tendes de campanya. I sota la pluja!

Rafael Font i Farran i Wilebaldo Solano eren de la 

mateixa generació —el primer va néixer el 1912, el se-

gon el 1916— i, sens dubte, tenien molt en comú; sem-

bla, en particular, que eren membres del mateix grup 

de presoners poumistes evacuats de la presó Model al 

començament de 1939 i que havien travessat junts la 

frontera francesa al Pertús. Però els dos homes, òbvia-

ment, no s’estimaven molt. Vaig descobrir una carta que 

Solano va enviar a Rafael Font i Farran el 15 de gener 

de 1961 per anunciar-li que el seu projecte d'article per 

a La Batalla sobre el XXII Congrés del Partit Comunis-

ta de la Unió Soviètica no era adequat de cap manera 

per a ser publicat: ni el to de l'article ni el seu contin-

gut corresponien al que el POUM havia de dir, jutja So-

lano en la seva carta. L'endemà, Rafael Font i Farran va 

respondre, també en una carta: «Pots canviar l'original 

del meu article com jutjis oportú, fins i tot sense par-

lar-me’n, però a condició de suprimir la meva signatu-

ra». Aquest mateix dia, Solano va escriure —«durant la 

nit»— una nova carta, però aquesta vegada principal-

ment per preocupar-se pel risc que Rafael Font i Far-

ran dimitís del POUM: «Espero que seguiràs sent un dels 

elements capitals del treball del partit», escriu Solano.

Però Solano estava preocupat sense raó perquè Rafa-

el Font i Farran no solament es va quedar en el POUM, 

sinó també, uns mesos més tard, a la primavera de 1961, 

va acceptar ser nomenat, per cooptació, un dels vuit 

membres del Comitè Executiu (CE), l'òrgan dirigent 

del partit. Com hem vist, tots els membres del CE del 

POUM el 1937 i, de nou, el 1938 —en el bufet d’advocat 

de Rafael Font i Farran—, havien estat detinguts per la 

policia stalinista.

Al febrer de 1962, pocs mesos després d'unir-se al 

Comitè Executiu, Rafael Font i Farran li va remetre una 

carta informant-lo que renunciava a «qualsevol fun-

ció» dins del CE, mentre romania «a disposició del CE 

com a militant». «L'experiència de les reunions del CE 

em van mostrar que no hi havia necessitat que hi as-

sistís», escriu en la seva carta. «Tinc la impressió que 

us faig perdre el temps i que jo també perdo el temps. 

M'he adonat que totes les meves modestes propostes 

mai eren preses en consideració, el que probablement 

reflecteix un desacord bàsic sobre la manera de con-

cebre el desenvolupament del partit. Quan suggereixo, 

per exemple, que la incorporació de joves elements al 

partit tingui lloc en el marc de la preparació i discussió 

prèvia al proper Congrés del POUM, això és considerat 

una barbaritat, mentre que, per a mi, és una cosa es-

sencial i molt elemental».

I, finalment, poc després, Rafael Font i Farran va 

marxar de nou, aquesta vegada definitivament, del 

POUM, del qual, també després de desacords polí-

tics, molts altres líders del partit es van allunyar a poc 

a poc en els anys posteriors a la Segona Guerra Mun-

dial, com ara: Josep Rovira, excap de la milícia armada 

del POUM, en les files de la qual George Orwell havia 

lluitat; o Julià Gorkin i Ignacio Iglesias, tots dos cofun-
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dadors del POUM; o Víctor Alba, del qual Rafael Font 

i Farran, a Barcelona, havia estat col·lega en la redac-

ció de La Batalla.

Però, només en la dècada de 1980, va finalment de-

saparèixer el POUM, que, sense interrupció des de 1947 

(!), el immoble Solano no havia parat de liderar. 

Solano, el 1994, va ser un dels consellers històrics del 

director de cinema britànic Ken Loach per a la seva pel-

lícula Terra i Llibertat, guardonada amb molts premis 

i el guió de la qual era inspirat en la vida del militant 

poumista George Orwell.

Després de la seva dimissió del POUM, la voluntat de 

Rafael Font i Farran de seguir lluitant per enderrocar 

el vell món capitalista mitjançant una revolució obrera 

sembla haver-se apagat gradualment. En els anys 1960, 

va ser abonat durant algun temps a una revista de pro-

paganda xinesa, i potser va esperar, en aquella època, 

que aquesta «revolució cultural», llançada per Mao el 

1966, aconseguís de tornar el comunisme xinès menys 

burocràtic. Però aquesta esperança va ser ràpidament 

decebuda. I això sembla haver accelerat la seva retira-

da definitiva de la lluita revolucionària.

D'altra banda, quan Rafael Font i Farran va tornar a 

Espanya el 1963, és clar que no era per tornar a la pre-

só —i probablement durant molt de temps degut al seu 

passat polític. Sovint s’havia arriscat a Espanya i des-

prés a París sota l'ocupació alemanya, però no era un 

temerari. I, les presons, ja les coneixia massa!

I, doncs, va acabar fent creu i ratlla de la seva vida 

de militant revolucionari, quan va travessar la frontera 

francoespanyola de nou.

Potser perquè, posant fi a una lluita política que, du-

rant més de trenta anys, havia estat una de les seves 

raons de ser, Rafael Font i Farran va experimentar una 

mena de pèrdua d'identitat, va sentir la necessitat de 

publicar, de nou, articles en català, com en la seva jo-

ventut, tot i que, durant molts anys, havia escrit gaire-

bé solament en castellà, tant en la secció espanyola de 

la Quarta Internacional com en el POUM. O, per des-

comptat, a l'AFP.

I, en aquesta dècada de 1960, Rafael Font i Farran 

va començar a signar, a Catalunya, articles —òbvia-

ment molt apolítics, a causa de la censura— en el set-

manari barceloní Tele/Estel. Aquesta capçalera, crea-

da el 1966, va ser una de les primeres publicacions en 

català autoritzades per Franco. Era dirigit per un dels 

antics col·legues de Rafael Font i Farran al diari L'Opi-

nió, Andreu-Avel·lí Artís «Sempronio».

En aquells mateixos anys 1960, Rafael Font i Farran va 

arribar a ser un dels principals col·laboradors de L'Eco 

de Sitges, el setmanari de la seva ciutat natal. El 1993, 

en particular, a causa de tots aquests innombrables ar-

ticles en aquest setmanari durant dècades, va rebre la 

«Ploma d'Or», el premi literari de Sitges.

Sé que, fins al final de la seva vida, Rafael Font i Far-

ran va continuar sentint, llegint la seva prosa impre-

sa en paper de diari, el mateix gust que quan era jove. 

Tots aquests articles, que Rafael Font i Farran va pu-

blicar a L'Eco de Sitges, sovint eren relats de viatges; 

Colette, la seva dona, diu que mai es cansava de relle-

gir els reportatges del periodista francès Albert Lon-

dres, que considerava el seu mestre. Per a Rafael Font i 

Farran, els viatges —per exemple, a Cuba el 1983— eren 

principalment una manera de trobar nous temes d’ar-

ticles de premsa.

Jubilats, Rafael Font i Farran i la seva dona tenien el 

costum, entre dos viatges, de viure mig any, d'abril a 

setembre, a la casa d'Irancy, a la Borgonya, que Colette 

havia heretat dels seus pares, i mig any a Catalunya. A 

Sitges, Rafael Font i Farran havia venut a un dels seus 

nebots la casa familiar del carrer de l’Illa de Cuba. I va 

comprar, successivament, diversos apartaments, a Bar-

celona, a Sitges i a Sant Pere de Ribes.

Durant una d'aquestes estades a Catalunya el 1983, 

va acollir, amb evident orgull, el seu fill Rafael que ha-

via vingut a presentar a la premsa de Barcelona la tra-

ducció en castellà del seu primer llibre.

Vint anys més tard, el 2003, Rafael Font i Farran va 

marxar de Sitges a la primavera, com tenia el costum 

de fer, per passar l'estiu a Irancy. Però, quan va arribar 

la tardor, no estava bé i va haver de quedar-se a la Bor-

gonya, on va morir al novembre.

«Mai he tingut una vocació d’exiliat professional», 

somriu Rafael Font i Farran.

Diverses vegades durant els seus anys d'exili, va in-

tentar tornar a Catalunya. A la seva arribada a França 

el 1939, com hem vist, havia demanat al seu pare que 

s’informés sobre la possibilitat d’un retorn sense cap 
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risc d'acabar entre reixes. Però, només al començament 

dels anys 1950, i després d'un rumor que circulava en 

aquell moment entre els exiliats espanyols, rumor se-

gons el qual es podia d’ara endavant tornar a Espanya 

sense cap temor de ser arrestat a la frontera, Rafael 

Font i Farran va decidir presentar al consolat espanyol 

de París una demanda per a un curt viatge a Barcelona. 

Van passar diversos mesos abans que el consolat final-

ment li contestés que aquest retorn només podia ser 

«com carácter definitivo». «Aquest "definitivo" em va 

perturbar», diu Rafael Font i Farran. «Allò em va sem-

blar massa... definitiu».

Però el desig de Catalunya es mantenia en ell. I re-

cordo que, al començament dels anys 1960, Rafael Font 

i Farran es va acostumar a portar la seva família, per 

les vacances d'estiu, a la part catalana de França. Un 

estiu, per exemple, vam sojornar a Banyuls de la Ma-

renda, a uns cinc quilòmetres de la frontera espanyo-

la; però recordo també que, a diferència d'altres turis-

tes, mai vam anar d’excursió al Pertús, aquest poble en 

el qual l'exili de Rafael Font i Farran havia començat el 

1939 i on França és en un costat del carrer i Espanya a 

l’altre costat: manifestament, el meu pare considerava 

això massa arriscat.

El 1963 Rafael Font i Farran va fer un nou intent al 

consolat de París, on va presentar una sol·licitud de per-

mís de residència a Espanya durant algunes setmanes, 

«per raons familiars».

Tot i que havien passat més de vint anys des del final 

de la Guerra Civil espanyola, aquest projecte de torna-

da a Catalunya no era exempt de risc, almenys per dues 

raons. En primer lloc, perquè només un any abans, al 

començament de 1962, Rafael Font i Farran encara era 

membre de la direcció central del POUM, partit estric-

tament prohibit a l'Espanya de Franco —i Rafael Font 

i Farran només podia esperar que la policia espanyola 

hagués estat informada sobre això per algun espieta.

I a més, segona raó: a l'abril de 1963, és a dir, poques 

setmanes abans del retorn previst de Rafael Font i Far-

ran a Espanya durant les seves vacances d'estiu, un líder 

del Partit Comunista d'Espanya, Julián Grimau, va ser 

condemnat a mort i afusellat a Madrid —malgrat nom-

broses protestes, incloent-hi la del Papa Joan XXIII— no 

a causa de les seves activitats clandestines a Espanya 

durant els anys 1960, sinó en virtut d'una llei promulga-

da el 1938, és a dir durant la Guerra Civil, per castigar 

amb la mort a aquells que havien tingut responsabili-

tats en l'administració de la República espanyola des-

prés del començament de la guerra. En el cas de Gri-

mau, es tractava de tasques de policia política.

Ara bé, Rafael Font i Farran havia deixat de treba-

llar, diverses setmanes després del començament de la 

guerra, a la policia catalana, el CGOP, per afiliar-se al 

POUM. El POUM, d'altra banda, a la repressió del qual 

Grimau, home de Stalin, sembla haver participat activa-

ment en els anys 1930. El món no és petit: és molt petit.

Amb prudència, abans de tornar a Espanya el 1963, 

Rafael Font i Farran va prendre la precaució de dema-

nar a un dels seus antics companys de classe a la Fa-

cultat de Dret de Barcelona, un home molt influent en 

els cercles franquistes, que preguntés si, en el dossier 

que, inevitablement, el règim del general Franco tenia 

sobre ell, hi havia elements que el podrien portar di-

rectament a la casella «presó». En les seves memòries, 

Rafael Font i Farran no diu qui era aquest amic, però sé 

que era l'advocat Narcís de Carreras, que, alguns anys 

més tard, presidiria el FC Barcelona.

Finalment, el consolat va acceptar de lliurar a Rafael 

Font i Farran un passaport que li permetés de tornar al 

seu país, però «se'm va donar un passaport de... solter, 

quan feia ja... catorze anys que estava casat i amb cri-

atures», diu Rafael Font i Farran. Un empleat del con-

solat, que el va interrogar sobre això, li va explicar que 

era perquè no havia presentat un certificat de matri-

moni religiós. De fet, Rafael Font i Farran i la seva dona, 

ateus, s'havien casat només a l’ajuntament, sense cap 

cerimònia religiosa. Ara, a l’Espanya intolerant de Fran-

co, de la qual l'Església Catòlica, amb l'exèrcit, era un 

dels principals pilars, era impensable que un espanyol 

pogués casar-se sense cap cerimònia religiosa.

Però Rafael Font i Farran no era un home que renun-

ciava al primer revés i, per aparèixer com a home casat 

en el seu passaport espanyol, va emprendre un mara-

tó de gestions administratives: noves visites al conso-

lat, múltiples lletres a l'ambaixada, als ministeris ma-

drilenys, etc., etc., etc. Però sense cap resultat. «El que 

es pretenia era cansar-me i que ho deixés córrer», co-

menta Rafael Font i Farran.
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En últim extrem, va tenir la idea d'escriure a l'arque-

bisbat de París. I llavors un «Monseigneur de Préven-

chères» li va contestar molt amablement que, sens cap 

dubte, «Cher Monsieur», tot això podria arreglar-se rà-

pidament. I, de fet, com un miracle —potser un miracle 

diví, qui sap?—, les autoritats franquistes finalment van 

cedir. I van anunciar a Rafael Font i Farran que anava a 

obtenir el passaport d’home casat que demanava. Era a 

l'agost de 1963 i estàvem de vacances, els meus pares, 

el meu germà i jo, en un càmping de Canet de Rosselló, 

a pocs centenars de metres de la platja de Sant Cebrià 

de Rosselló, en la qual Rafael Font i Farran havia estat 

reclús el 1939 a la seva arribada a França.

Però, el passaport, encara que fos aguaitat impaci-

entment cada matí a la bústia, es feia desitjar. I, al fi-

nal d'agost, Rafael Font i Farran va haver de tornar a 

treballar a l’Agence France-Presse, a París. Ell i la seva 

dona van decidir que ella marxaria a Catalunya amb 

els nens fins al final de les vacances escolars. I que ell 

aniria a unir-se a ells tan aviat com rebés el passaport. 

Recordo que el meu pare ens va acompanyar a l'esta-

ció de Perpinyà, a una dotzena de quilòmetres de Ca-

net de Rosselló, on, després de dinar, vam agafar el 

tren cap a Barcelona, mentre que ell viatjaria cap a Pa-

rís en el tren de nit. 

Llavors, pocs dies més tard, al començament de se-

tembre, el passaport va arribar per fi! Per desgràcia, 

Rafael Font i Farran, massa impacient, va tenir la mala 

idea d’anar a Barcelona amb avió i no amb tren. I el seu 

vol, al vespre, es va trobar, en el cel català, enmig d'una 

tempesta de fi del món, encerclat per llamps, bombar-

dejat per trons, assaltat per pluges diluvianes. Malgrat 

tot, l'avió finalment va aconseguir de posar-se sobre la 

pista xopada de l’aeroport del Prat. Però, encara faltava 

un últim obstacle en el difícil camí de tornada: el con-

trol d'identitat per la policia de Franco. «Sabia —expli-

ca Rafael Font i Farran— que altres persones de situa-

ció similar, havien estat interrogades per la policia quan 

tornaven a Espanya». I aquesta els havia ordenat que 

es presentessin a la comissaria de policia del seu lloc 

de destinació tan aviat com hi arribessin. I, sens dubte, 

diverses altres mesures per tal d'humiliar.

La tempesta «va facilitar les coses», diu Rafael Font 

i Farran, «amb una atmosfera tan agitada com la que 

ens venia a rebre, no va haver-hi cap control d'identitat. 

Tothom era invitat a sortir amb rapidesa».

I així, després de més de vint anys d'exili, Rafael Font 

i Farran va tornar al seu país.
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Arendt, Hannah   105

Arquer i Saltor, Jordi   60, 61

Arquer i Saltor, Ramon   91

Artís i Tomàs, Andreu-Avel·lí   139

Astorga Vayo, Manuel   93

Azaña i Díaz, Manuel   37

Barrio Navarro, José del   110, 125

Barthou, Louis   55

Baufrère, Marcel   113, 135, 137

Blum, Léon   101

Bonet i Cuito, Pere   90

Bosch i Gimpera, Pere   89

Boussel, Pierre   107

Buil, Francesc   66

Cabanes i Roqueta, Alfred   49

Carbó i Comas, Teresa   83, 85

Carreras i Guiteras, Narcís de   141

Casals   79

Castells   83, 85

Castells, Francesc   66

Challaye, Félicien   91

Cimorra, Rosa   10

Comas i Calvet, Pere   47

Comorera i Soler, Joan   72

Companys i Jover, Lluís   29, 45, 49, 51, 53, 

55, 57, 63

Costa i Deu, Joan   56

Costa i Vilanova, Dalmau   55

Craipeau, Yvan   111, 117, 121

Dastis, Carme   136

Escofet i Alsina, Frederic   61

Escuder i Pobés, Josep   94

Essel, André   113

Farran i Llopart, Dolors   14, 15, 129

Farran i Llopart, Josep   11, 15

Fernández-Grandizo Martínez, Manuel   125

Ferran de Pol, Lluís   21

Ferrer i Pino, Agustí   27, 30

Figuerola   81

Font i Falp, Felip   11, 15

Font i Soler, Felip   131, 133

Font i Torralbas, Rafael   9, 14, 15, 17, 21, 56, 

129, 131, 133

Font Vaillant, Charles   12, 114, 124, 133, 143

Font Vaillant, Rafael   9, 12, 19, 114, 133, 135, 

139, 143

Fontserè i Carrió, Carles   80

Franco Bahamonde, Francisco   57, 81, 85, 

95, 101, 109, 139, 141

Garcia i Millan, Sebastià   125

Garcia i Oliver, Joan   93

Gassol i Rovira, Ventura   32

Gómez i Garcia, Julià   60, 61, 90, 94, 137

González, Florenci   66

Gorkin, Julià (veure Gómez i Garcia, Julià)

Granier-Barrera, Emili   128

Grimau Garcia, Julián   141

Grunberg, Nelu   111, 113, 119
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Guikovaty, Emile   135

Hervás   81

Hic, Marcel   111, 113

Hitler, Adolf   65, 77, 85, 105, 111

Iglesias, Ignacio   137

Jospin, Lionel   109

Jové i Vidal, Joan Francesc   57

Largo Caballero, Francisco   80, 81

Lázaro Agudo, Diego   134

Lehar, Franz   113

Lenin   82, 86

Leplow, Konrad   113

Lerroux García, Alejandro   34, 49

Lienas, Domènec   81

Lladó i Figueres, Josep Maria   19, 20, 35, 

38, 39, 49, 124, 128

Lluelles i Cardona, Víctor   134

Lluhí i Vallescà, Joan   42, 47, 49, 51

Loach, Ken   139

Londres, Albert   139

Ludevid i Noguera, Ferran   49

Macià i Llussà, Francesc   25, 29, 32, 34, 

38, 39, 47, 51

Man, Henri de   68

Mandel, Ernest   111, 119

Mangan, Sherry   123

Martí, Francesc   66

Mauricio Ortiz, Eduardo   115, 123

Maurín i Julià, Joaquim   61, 62, 76, 82, 87

McGovern, John   91

Mercader del Río, Ramon   111

Molinier, Henri   107, 121

Monat, Martin   111, 113, 119

Morlans i Pujol, Celestí   49

Mussolini, Benito   77, 109, 111

Negrín López, Juan   81, 85, 92

Nicolau d’Olwer, Lluís   42, 49, 51

Nin i Pérez, Andreu   11, 60, 61, 62, 75, 77, 

83, 85, 87, 88, 90, 92

Orlov, Aleksandr   85, 87

Orwell, Georges   77, 80, 84, 87, 137, 139

Pagès i Elias, Pere   75, 139

Paillet, Marc   135

Panyella i Balcells, Vinyet   138

Parisot, Paul   113

Pavlova Taareva, Olga   85

Pedrola i Alegre, Miquel   60, 61, 62, 66, 

86, 88

Peiró i Belis, Joan   11, 41, 42, 43, 44, 65

Pla i Casadevall, Josep   35, 37

Pottier, Eugène   123

Prager, Rodolphe   111, 113, 115, 116, 117, 123

Prévert, Pierre   111

Primo de Rivera Urbaneja, Miguel   17, 19, 

23, 37, 42, 45

Raptis, Michalis N.   111, 123, 125

Reed, John   67

Regàs i Castells, Xavier   33, 34, 35

Rivero Gil, Francisco   68

Rodríguez Salas, Eusebi   77

Ros i Poch, Jaume   89

Rousset, David   113

Ruiz, Joan   93

Sagarra de Castellarnau, Josep Maria 

de   42

Saltor i Soler, Octavi   52

Sanjurjo Sacanell, José   45, 47

Schinasi, Miquel   134

Siwe   69, 72

Solano Alonso, Wilebaldo   60, 137

Soler-Jové, Joan   10, 134, 135, 136, 138, 

140, 142

Sòria, Eulàlia   136

Stalin, Ióssif   71, 73, 77, 80, 81, 85, 87, 89, 

111, 125, 127, 141

Sundelevitch, Nicolau   101

Tarradellas i Joan, Josep   45, 47, 55

Tito   125

Torres i Barberà, Humbert   49, 51

Trotski, Lev   71, 77, 85, 103, 111

Utrillo, Miquel   122

Vaillant, Colette   10, 12, 100, 102, 104, 106, 

114, 124, 133, 134, 135, 142, 143

Vargas Llosa, Mario   135

Ventalló i Vergés, Joaquim   33, 41, 128

Vereeken, Georges   103, 107, 115

Vergés i Vergés, Fermí   128

Víctor Manuel III   111

Vidal i Llecha, Josep   85

Vidal i Torrents, Francesc de Sales   130

Vidal, Germinal   86

Vitsoris, Georges   111

Wajnsztok, Abram   111, 119

Wolf, Herbert   90

Xirau i Palau, Antoni   42, 47, 55
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Rafael Font i Farran (Sitges, 1912 - Auxerre, 2003), periodista vocacional i precoç,
és, el març de 1931, amb només divuit anys, i com a membre d’Estat Català,
un dels més joves participants a la Conferència d’Esquerres Catalanes
en la qual es funda Esquerra Republicana de Catalunya.

El 1933 passa a militar al PNRE i el 1936, amb l’esclat de la Guerra Civil,
s’incorpora al POUM, patint la persecució subsegüent a la seva il·legalització.

Amb la derrota de la República, s’exilia a França, on continua la seva feina
de periodista i esdevé, com a militant del POUM, un dels dirigents
de la Quarta Internacional durant la Segona Guerra Mundial.

A inicis dels anys 1960 abandona la militància partidària, tot i continuar compromés
la resta de la seva vida amb els ideals revolucionaris. A la fi del franquisme retornarà
periòdicament a la vila natal, reprenent la seva vocació periodística com a redactor
i columnista a Tele/Estel i a L’Eco de Sitges.

Rafael Font Vaillant (Puteaux, 1952)

Escriptor, artista visual, fotògraf i periodista. Autor de novel·les: Film-maker, Ecrans de sang,

Candidats!; llibres de fotografies: A la lisière de Paris, Euro-outskirts, La Seine, Guernica, 2007;

i assaig: Les ordinateurs domestiques: promesses et limites de l’informatique dans la vie
quotidienne.

El 2016, amb el títol «Rafael Font Vaillant — words, colors, shapes, and a world that may be dying 

out», li fou dedicada una monografia a la seva obra d’artista visual amb més de vuitanta obres

d’art contemporani.

Graduat del Centre de Formation des Journalistes de París, el 1996 va fundar

el setmanari econòmic francès ThermPresse, que va vendre el 2018.

El 2019, va crear A2S, Art Société Science, Paris, revista d’actualitat cultural parisenca.

Als anys 1960 fou responsable de la secció de cinema del setmanari L’Eco de Sitges. R
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