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·   Amb triple capa protectora. 
· Mascareta reutilitzable, dura 
uns 70 rentats.

· Còmoda, elàstica i amb cinta 
ajustable. Mida adult.

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a el9club.cat, i aboneu 
l’import. Les podeu passar a buscar a les redaccions de:

Vic: plaça de la Catedral, 2 o Granollers: carrer Girona, 34, 1r pis 

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només

8,50

Només per a
subscriptors i socis
Al facilitar les vostres dades 
accepteu expressament la 
política de privacitat de Premsa 
d’Osona, SA, que podeu 
consultar a www.el9nou.cat
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Les milícies anarquistes van tenir 
un protagonisme destacat a l’ini-
ci de la Guerra Civil en molts llocs 
de Catalunya, entre ells Vic. Aquell 

moment d’agitació política i social 
i d’ideals de llibertat, que va tenir 
el seu costat fosc en els assassinats 
de religiosos i persones de dretes, és 

novel·lat per Jordi Bosch a ‘El filat de 
la llibertat’ (Çtrencada edicions). En-
tre els personatges reals, n’hi ha un 
de famós: el Coix del Carrer de Gurb. 

Jordi Bosch narra la Guerra Civil a 
Vic amb la mirada de dos milicians

Vic

Jordi Vilarrodà

Tot ideal noble és suscepti-
ble de derives que el perver-
teixen. Si més no això és el 
que passa a la novel·la El filat 
de la llibertat (Çtrencada edi-
cions), la segona que escriu 
Jordi Bosch, que va veure la 
llum tot just la setmana de 
Sant Jordi. Un relat de ficció 
que té una sòlida base histò-
rica i parla de com Vic va viu-
re els anys previs a la Guerra 
Civil i els primers moments 
del conflicte. Ho fa a través 
dels ulls de dos joves mili-
cians, personatges de ficció 
–en Valentí i la Roser–, que 
viuen també la seva història 
d’amor enmig del conflicte. 

Un conflicte que és “difícil 
d’entendre” si no s’agafa la 
perspectiva d’uns anys 30 
ja molt convulsos des de la 
proclamació de la República  
fins als fets de 1934, la vaga 
general i la proclamació de 
l’Estat Català per part de 
Companys, moment en què 
arrenca la novel·la. El seu 
protagonista masculí és un 
jove ple “d’ideals de lliber-
tat, que vol lluitar per una 
societat més d’esquerres i 
republicana”. I aquí veiem 
descrit en una escena, a la 
balcona de l’Ajuntament, 
enarborant una estelada 
el dia en què arriba a Vic 
l’eco del que està passant a 
Barcelona. “L’eufòria es va 
encomanar, molta gent va 
sortir al carrer”. Aviat s’ado-
naran de les seves capacitats 
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Jordi Bosch al carrer de la Ramada, on se situen algunes de les escenes de la novel·la

els que es preparen per a la 
revolució, i així serà com, 
a l’esclat de la Guerra Civil 
el juliol de 1936, en Valentí 
es veurà dins del Comitè de 
Milícies Antifeixistes, que 
esdevindrà de fet la principal 
autoritat de Vic, per sobre 
fins i tot de l’Ajuntament. 
Mentrestant, ha conegut la 
Roser, miliciana com ell, sím-
bol de la progressió que les 
dones havien fet en determi-
nats àmbits de les esquerres, 
“que vol ser tractada en 
peu d’igualtat, com els seus 
camarades”. La relació amo-
rosa entre tots dos transcorre 
paral·lela als fets que es van 
succeint, i que involucren el 

protagonista en les malves-
tats que es van cometre en 
aquells mesos: les sortides 
dels cotxes de la mort a bus-
car capellans i gent de dretes, 
els assassinats... “Veu com les 
idees que tenia se’n van en 
orris, però no sap sortir-se’n”, 
diu Bosch. Un drama interior 
que converteix el jove idea-
lista en un home torturat, a 
qui només salva el contrapès 
de la Roser, la que manté la 
flama inicial. 

La vida al carrer i als bars, 
l’ambient del local del comi-
tè o fets que han passat a 
la memòria col·lectiva de la 
ciutat, com la crema de la 
catedral o l’estimbada de les 

campanes per portar-les a 
fondre, desfilen davant del 
lector. Bosch volia reflectir 
l’ambient d’un lloc de la rere-
guarda com Vic, on el front 
no era a prop “però que vivia 
també la guerra”, fins que 
aquesta també es va apropar i 
la va engolir. En aquell caòtic 
inici de 1939, buscant la fugi-
da, els comitès locals ja feia 
temps que havien desapare-
gut, i els seus capitostos eren 
engolits pel remolí de l’exili. 
Aquí caldrà arribar perquè el 
lector sàpiga quin és el signi-
ficat del títol de la novel·la. 
Un relat “que se cenyeix als 
esdeveniments” però que és, 
al capdavall, literatura. 

El Coix del 
Carrer de 
Gurb, mite    
i realitat 

Vic

J.V.

Jordi Bosch va trobar l’es-
purna per a la seva segona 
novel·la en un personatge 
real però que la veu popu-
lar va convertir gairebé 
en un mite: Vicenç Coma 
(Tomàs, en la ficció), cone-
gut com El Coix del Carrer 
de Gurb. “Es perfila la 
figura d’un home d’acció 
del qual s’explicaran les 
més terribles bestialitats i 
se n’exagerarà així la seva 
intervenció en els fets”, ha 
escrit l’historiador Josep 
Casanovas, especialista 
en la Guerra Civil i que ha 
assessorat l’autor. 

És cert, però, que mana-
va un dels escamots que 
sortien en cotxe a caçar 
capellans i gent de dre-
tes, per ordre del comitè 
que presidia Francesc 
Freixenet (Freixas, a la 
novel·la). “En Freixenet 
era, per damunt de tots, el 
gran personatge de la revo-
lució, el més mític, el més 
poderós i, potser, el més 
temut. El Coix personifi-
cava la brutalitat (...)”, va 
escriure Candi Espona en 
les seves memòries Entre 
el roig i el blau. Vicenç 
Coma va tenir una vida de 
pel·lícula: empresonat el 
1937, quan els comitès van 
ser apartats del poder, el 
van alliberar i l’any 1939 
es va exiliar a França, va 
fugir de la Gestapo i va 
emigrar a Xile, on va morir 
el 2002. Tenia 91 anys. 

Els jardins de les 
fàbriques del Ter,   
en una exposició

Vic Fins al dia 14 de maig, es 
pot veure a la seu de Vic del 
Col·legi d’Arquitectes l’expo-
sició “Els jardins de la indus-
trialització al Ter. El dibuix al 
servei del paisatge”, comissa-
riada per l’enginyer agrònom 
Manel Vicente. L’exposició 
vol posar de relleu aquesta 
part del patrimoni industrial 
que té un caràcter simbòlic: 
ocupar el territori, més enllà 
de les finalitats estrictament 
productives. La mostra té el 
suport del Museu del Ter de 
Manlleu. 

Premis Maragall  
a Sant Joan, en l’any 
de més participació

Sant Joan de les Aba-

desses Irene Vidal, de les 
Borges Blanques, en poesia, 
i Roser Ramon, de Terrassa, 
en narrativa, han estat les 
guanyadores de l’11è Certa-
men Literari Joan Maragall 
de Sant Joan. Enguany hi ha 
hagut un increment de parti-
cipació en les dues categories 
(33 obres en narrativa i 25 
en poesia). Les guanyadores 
s’emporten 200 euros cada 
una. Els finalistes respectius 
han estat Blai Bolea i Anna-
Belén Avilés. 

‘El filat de la llibertat’ parteix de fets històrics convertits en ficció, en la segona novel·la de l’autor


