
E
l descobriment de la figura de la

primera andreuenca morta al front

d’A ragó el 1936 ha trasbalsat l’acti-

vitat social a Sant A ndreu de Palomar. U n

acte simbòlic de recuperació de la seva

memòria, el mes de març d’enguany, que

va ser reprimit durament per la guàrdia

urbana, la creació de la plataforma Fem

memòria poc després i la demanda de

donar el seu nom a un carrer o un equi-

pament públic són algunes de les reac-

cions recents davant la h istòria d’E lisa

G arcia, una jove cooperativista que va

lluitar per un món millor.

E l 18 de juliol del 1936, E lisa tenia di-

nou anys. Era filla de Romualdo (Valèn-

cia) i Teresa (M úrcia) i vivia a la Sagrera.

Feia p oc que la seva família s’hi havia

traslladat provinent de Sant A ndreu de

Palomar. Treballava als magatzems de la

Fabra i C oats, ubicats en aquell barri, i

estava afiliada a la U G T, un sindicat so-

cialista amb escassa p resència a C ata-

lunya, on era majoritària l’anarquista

C N T. C ol·laborava amb la C oop erativa

L’A ndreuenca,–fortament arrelada en el

teixit popular andreuenc– i era la dele-

gada de la Secció Femenina del seu G rup

Infantil. E l seu compromís social i polític

va p rendre una nova volada quan uns

militars africanistes encap çalats p el

general M ola es van alçar contra la Repú-

blica. C omençava la guerra civil. I quan

els voluntaris i les voluntàries de les

organitzacions obreres van aconseguir

aixafar el cop  a la ciutat de B arcelona,

començava la revolució.

El somni d’una societat més justa la va

enxampar a la flor de la vida. C onscient

de la importància del moment, es va

entregar, encara més, a la causa. Q ui sap

si, els primers dies, va participar a l’assalt

a les casernes de Sant A ndreu i va contri-

buir a vèncer els seus ocupants (militars i

voluntaris tradicionalistes) i a repartir els

30.0 0 0  fusells i la munició que s’hi em-

magatzemava. Podem aventurar que va

viure aquells moments d’efervescència

revolucionària amb intensitat i que, com

explica a posteriori alguna publicació de

l’època, es va posar mans a l’obra ràpida-

ment: “La vam veure amb les armes a les

mans, la vam veure prestant serveis als

hosp itals, la vam veure treballant als

menjadors col·lectius. A llí on creia que

podia ésser útil, allí s’enrolava”. Sembla

que els primers menjadors sota el control

del C omitè de D efensa local que es van

instal·lar a Sant A ndreu van ser els de la

parròquia de Sant Pacià (dels quals en-

cara queden vestigis a les parets de l’en-

trada: dues p intades amb quitrà amb

dos acrònims, FA I a l’esquerra i C N T  a

la dreta). P recisament aquest carrer,

l’històric carrer de les M onges, va can-

viar de nom el 3 de gener de 1937, amb

un acte durant el qual es van llegir poe-
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mes de Lorca (referent del moviment

popular i víctima de la violència falan-

gista) i una banda del P O U M  (encara

legal) va tocar h imnes revolucionaris.

E l nou nom, que volia fixar a l’esp ai

p úblic el nou ordre de la societat, era

E lisa G arcia. Avui, algunes veïnes recor-

den que, sota la p laca que indicava el

carrer, una llegenda deia: M uerta por

los fascistas de A ragón.

Elisa Garcia, en una

foto de la revista

‘Trem p’

É s  i m p r es c indib le
r ec up er a r  l a  f i g ur a  
d’E l i s a , el  s eu do b le
v es s a nt  de do na  i
d’a nt i f eix i s t a

La m em òria
d’Elisa G arcia,
la m iliciana
oblidada
Andreuenca, cooperativista i antifeixista 

m orta a S ariñena l’ag ost de 19 3 6

Jordi Rabassa M assons

@ jrabassa

L'actual carrer de les

M onges convertit en

carrer d'Elisa García,

nom  que va portar

quan Sant A ndreu es

deia l’H arm onia de

Palom ar / J. RA BA SSA



primer mort andreuenc durant l’assalt a
les casernes, Jaume Oller i Prats, a qui es
va dedicar el passeig de Torras i Bages.
Sabíem del primer mort al front, Josep
García Abad. Coneixíem el nom del pri-
mer obrer mort en una indústria de gue-
rra, Llorenç Cuniga de la H ispano-Suïssa.
Però mai ningú no ens havia citat Elisa i,
en canvi, quan hem preguntat directa-
ment per ella a la gent més gran, l’han

recordada sense vacil·lar: “I tant, l’Elisa
va morir al front! Al carrer només es par-
lava de l’Elisa… ”, van espetar. I doncs,
per què no n’havien parlat mai amb els
que ens capbussem en la història d’a-
quells dies? Potser perquè l’Elisa era una
dona. Perquè, tot i haver vist aquelles
milicianes que van transgredir el rol que
la societat els imposava com a dones, la
narració hegemònica ha vençut els seus
records. Realment, és important trans-

metre la història d’una infermera o d’una
cuinera? Però, malgrat el relat que ha
acabat quallant, avui, sabem que Elisa,
com moltes altres, tenia un compromís
polític i social contrastat. És imprescindi-
ble recuperar la seva memòria, el doble
vessant de dona i d’antifeixista, tot i que
fer-ho –com es va poder comprovar el 3
de març– hagi costat dues detencions i
multes desorbitades per part de la Guàr-
dia Urbana.

LA TOMBA D’ELISA

Elisa Garcia va ser enterrada al cementiri
de Sariñena. La seva tomba és imponent,
tot i no tenir cap relació amb la població.
S’hi va gravar una llegenda que el primer
alcalde franquista de la població va fer
picar amb escarpa i martell. La tomba de
la miliciana va restar sense identificació
durant més de setanta anys, fins que, en
fa pocs, un grup d’entusiastes recupera-
dors de la memòria monegrins va iniciar
la tasca de rescatar la seva memòria i la
inscripció. Anualment, el dia de la Repú-
blica, organitzen homenatges al cemen-
tiri i, molt recentment, han descobert les
quatre frases picades: Muerta heroica-
mente / Luchando contra el fascismo / En
el frente de Aragón / Sector Tardienta /
Elisa Garcia Saez. Recuperem la memòria
d’Elisa a Barcelona, a Sant Andreu, a
l’H armonia, a Sariñena i als Monegros.
Li ho devem. A ella i a la seva família
humiliada pels franquistes i pels terri-
bles pactes de silenci de la transició. Rei-
vindiquem ben fort el nom d’Elisa Gar-
cia, una andreuenca morta lluitant per
la llibertat.
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Eufòria a les casernes
de Sant Andreu poc
després de ser assal-
tades el juliol de 1936
/ AGU STÍ C EN TELLES

Elisa Garcia va morir a Sariñena el 24
d’agost de 1936 a conseqüència de les
ferides provocades per una bomba llan-
çada pel bàndol feixista al sector de Tar-
dienta. Vencent les disputes ideològi-
ques, era moment de lluitar per la
Revolució, per això s’havia enrolat com a
voluntària en una columna de la CNT. Va
ser enterrada a la capital dels Monegros,
comarca on li van dedicar –com al seu

poble– alguns carrers, amb la llegenda
Muerta por la Libertad. La seva mort pri-
merenca la va convertir en un mite, un
exemple de compromís amb la lluita con-
tra el feixisme. H i ha una carta que va
escriure a la seva mare des del front que
és esfereïdora, tant per la seva fermesa
com pel final tràgic: “No paséis pena por
mi; procuraré que no me pase nada; pero
si por casualidad me sucediera algo, pen-
sad que otros como yo también habrán
caído. Si yo supiera que dando mi vida se

podría terminar con los asesinos de la
clase trabajadora, gustosa la daría. Si os
dijeran que la lucha no es propia de las
mujeres, decid que el cumplimiento del
deber revolucionario corresponde a toda
persona que no sea cobarde”.

Al seu oncle, Josep Garcia Abad, mort
al front aragonès un parell de setmanes
abans, el 8 d’agost, també se li dedicà un
carrer al seu poble, l’actual Rambla de
Fabra i Puig. Neboda i oncle, tots dos
compromesos amb la revolució, van tro-
bar la mort al front. Les seves vides van
confluir en un destí tràgic i es van trobar,
poc després, en un encreuament de car-
rers del seu poble, que també va canviar
de nom, significativament. Sant Andreu
havia estat l’H armonia de Palomar i la
Sagrera, Acràcia.

LA DESMEMÒ RIA I LA REPRESSIÓ

Elisa Garcia, morta pels feixistes mentre
lluitava per la llibertat, ha estat brutal-
ment esborrada de la memòria andreu-
enca. Els que investiguem la història de
Sant Andreu mai no n’havíem sentit a
parlar, malgrat les nombroses converses
mantingudes amb les persones que van
viure aquells dies. Ens havien parlat del

Elisa treballava als
magatz ems de la F abra 
i C oats i estava afiliada 
a la U G T

+info:
perquehovull.blogspot.com
osmonegros.blogia.com
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L a tomba de la miliciana 
a S ariñ ena va restar sense
identificació  durant mé s
de setanta anys


