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₪ Estudis Històrics de la Garrotxa 2: 

La Guerra Civil a Olot. Testimonis i Vivènvies. 

 
mb el segon número dels Estudis 
Històrics de la Garrotxa l’arxiu 
comarcal afronta un dels temes més 

espinosos de la historiografia present a 
través de relats personals de molt diverses 
tendències i condicions. Olotins i forans de 
tots els espectres de la societat deixen la 
seva pinzellada de l’Olot de la Guerra Civil. 
 

 Dins d’aquest ventall de 
testimoniatges sobresurten noms de l’alçada 
d’Antoni Rovira i Virgili, Carles Pi i 
Sunyer, Oriol Bohigas o Xavier Benguerel. 
Enmig, trobem personalitats de l’Olot 
republicà com Antoni Planagumà Gelada o 
el Dr. Joaquim Danés i Torras. Completa 
l’obra un nodrit grup d’olotins més o menys 
coneguts que aporten la seva visió més 
personal de la guerra per bé que 
ineludiblement marcada per una ideologia 

d’arrels familiars que deixa entreveure 
l’adscripció política i social del narrador/a. 
Entenem en aquest sentit que en alguns 
casos el germen de quaranta anys de 
dictadura pesa més que les experiències 
viscudes.  
 
 Aquest recull de testimonis té la 
virtut de posar de relleu el paper de les 
dones i els nens durant el conflicte, massa 
vegades oblidats per la historiografia, fet 
que permet al lector aproximar-se des d’un 
altre punt de vista a un dels moments 
històrics clau del segle passat.  
 
 La lectura dels relats posa de 
manifest la varietat de plomes que congrega 
aquesta edició. Des del llenguatge feixuc i 
carregós del buròcrata franquista fins al 
récit afrancesat dels exiliats republicans. 
 
 Finalment, cal felicitar els editors 
per haver tingut la valentia d’obrir de nou 
la caixa de pandora que guarda els 
moments més amargs de l’Olot de la 
Guerra Civil per tal de recuperar en 
alguns casos i d’encetar en d’altres el 
relat d’unes veus que no ens podem 
permetre d’oblidar.  

 
 

Jordi Esteve Rubió 
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