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Tots els conflictes bèl·lics constitueixen per als arxius períodes de destrucció. Però en aquests temps en què 
la documentació pública està en risc es constitueixen molts fons personals de gran valor. Col·leccions de 
correspondència privada, diaris de guerra, àlbums de fotografies dels amics i familiars mobilitzats al front, 
postals, fulls volantsa de propaganda política, etc. formen els fons patrimonials de la Guerra Civil. Com 
tot fons privat aquest està sotmès al bon judici dels seus posseïdors i, davant de la seva desaparició, al dels 
familiars. Tot seguit obrim una cretlla d’un d’aquests fons, constituït per Isabel Hosta Pujol i, en part, llegat a 
l’Arxiu Històric de Girona. Isabel Hosta, refugiada a Sant Sebastià durant la guerra, compila un bon nombre 
de fotografies dels soldats catalans mobilitzats amb les tropes franquistes. Vet aquí dues d’aquestes imatges. 

Artillers de l’exèrcit nacional reproduint l’acció de 
combat amb un canó de muntanya Schneider 75/22.
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Soldats catalans de l’exèrcit nacional amb una peça 
antiaèria Oerlikon de 20 mm, probablement capturada 
a l’exèrcit republicà. Assegut i dirigint l’antiaeri hi ha 
el doctor López Alumar, més tard president del col·legi 
de metges de Girona. El model Oerlikon de 20 mm, 
fabricat des del 1914 per l’empresa suïssa Werkzeurg 
Maschinenfabrik Oerlikon va ser subministrat a la 
República mitjançant el govern mexicà i la complicitat 
del director alemany de l’empresa armamentística, el 
doctor Emile Bührle. En un primer pla s’aprecia un 
casc amb cimera, probablement es tracta del model 
Ssh36 soviètic.
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NOTA

2L’entrega d’aquest tipus de fons en arxius públics en 
qualsevol de les seves modalitats (adquisició, dipòsit, 
donació, llegat o dació) és la millor manera de garantir-ne la 
conservació.
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