
 

 

 



JOSEP MARTI TOST, BOMBER DE SABADELL, CARTA DES 
DEL FRONT A JOAN SERRATOSA, BOMBER DE SABADELL 
 

Sabadell 19-9-36 

Joan Serratosa 

Volgut amic: molt voldria que al rebre aquesta et trobis bé de salut, com és la meva per ara. 

No puc per menys, al trobar-me lluny de Sabadell, de recordar al companys en la qual fem el 
treball diari. Jo no sé, amic, si quan tu erets a l’Àfrica us feien cansar tant; creu que lo que és a 
nosaltres arribem al vespre molt cansats: ens fan escampar guerrilles i com a prova ens fan 
córrer molt. Jo no sé a què esperen per anar al front però aquesta vida és molt avorrida. Estem 
en un poble que és molt avorrit, encara que jo no hi fet cap guàrdia, cada vegada que he anat al 
cine però ara ens trobem que plou i no podem sortir de casa.  

Estem en un poble que no hi ha comunes i l’aigua te l’has d’anar a buscar al riu, si plou ens 
rentem els plats amb l’aigua de la pluja però me he donat compte que aquí no és a casa. El 
menjar també és molt diferent de casa, però son una gent que ens ho donarien tot, ens aprecien 
molt. 

He rebut carta del Mimo, molt content amb el que em dius. Del company Pons molt m’agradaria 
saber la direcció, bé li hi voldria escriure també. He escrit una carta particular pel Mimo a on li 
exposo que em digui sense tardar si passés alguna contrarietat a algun company de treball. 

De lo que em diu, molt agraït; per ara res a tot cas quan sigui al front ho diria.  

Per a tu, amic Serra, no crec que pensaràs alguna vegada en el teu amic que, com tu, hi treballen 
en el mateix puesto. Em trobo lluny del taller, casi casi amb las mateixes condicions del cuartel 
amb que tu estaves. Creu que molt voldria poder tornar a Sabadell per a dir als revolucionaris 
que tenim en el taller que esperen venir que tot vindrà i sí que aleshores els cridarem. És molt 
bonic cridar des d’aquí, és en aquí quan un es posa a prova. No creguis que al dir algo em trobi 
algo preocupat però si que veig la importància que té. No costa res disparar a sang freda és quan 
s’hi poden tornar que un ha de donar la cara.    

Esperant que donaràs records a tots els amics i en particular als Bombers que treballen al 
Cuartel, com també diràs que penso molt en el Miquel.  

Em despedeixo de tu, el teu amic. 

Josep Martí 

Alcañiz, Columna Companys 2a Centúria 

 

 



 

  



 

  



 

  



 


