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A MANERA DE PRÒLEG 

 

Per una d'aquestes casualitats, en un dels viatges que vaig fer recentment als escenaris de la Batalla de l'Ebre, en 

companyia del bon amic Alan Warren, entràrem en una floristeria de Gandesa per encomanar un pom de flors per 

dipositar en homenatge a les Brigades Internacionals, amb flors de colors de la bandera republicana, i tot comentant-ho, 

la senyora ens informà que la seva neboda estava fent el treball de recerca de batxillerat sobre els interbrigadistes 

americans. Fou una agradable sorpresa i la convidàrem a posar-se en contacte amb nosaltres. Just aquell dia anàvem a 

trobar-nos amb un fill d'un brigadista americà i era una bona oportunitat perquè ella entrevistés un testimoni, encara que 

no fos directe. 

Aquesta entrevista a Raymond M. Hoff, fill del brigadista Harold Hoff està recollida en el seu treball de recerca. Com 

també una altra referència al brigadista Kenneth Frederick Nelson. 

Trobo molt lloable que una jove d'una generació tan allunyada dels esdeveniments que estudia, senti tant d'interès per 

aquest fet i encara més que allò que la mogui sigui el reconeixement al sacrifici d'aquells internacionalistes i voler capir 

el sentit i els motius del gest de tants i tants voluntaris. 

Crec que en el seu treball d'investigació i recerca queda demostrat el perquè aquells combatents es presentaren 

voluntaris en una guerra que teòricament ni els anava ni els venia. Ha fet una tasca encomiable de recollida d'informació 

anant a cercar les fonts originals, els testimonis vivents més directes als testimonis originals, en una mostra del que 

s'anomena història oral. 
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Si això sol ja té molt de mèrit, la resta del seu treball és una aproximació per contextualitzar els fets dels seus 

protagonistes, des dels orígens de les brigades fins a la ideologia dels “lincolns”, passant pel seu coratge, valentia i 

heroisme, que serveix per presentar un treball històric complet, que malgrat tractar-se d'un treball escolar, està a l'alçada 

d'altres treballs de professionals. 

Espero i desitjo que aquesta noia s'interessi per la recerca històrica i que aquesta seva opera prima sigui el primer d'una 

sèrie de futurs estudis. La investigació històrica sobre el tema de la Guerra del 1936-39 està mancada d'il·lusió, àdhuc 

d'apassionament, i de la honestedat que ha posat aquesta jove en el seu treball i a qui auguro que pot arribar a ser una 

erudita en l'especialitat de la història de les Brigades Internacionals.  

  

Josep Xaubet, historiador de les Brigades Internacionals. 

Mataró, 28 d'octubre del 2013, 75è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals.  
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0. INTRODUCCIÓ  

 

Aquest any 2013 fa 75 anys que molts dels nostres familiars van viure el malson d’una guerra que encara perdura en la 

nostra memòria. La Guerra Civil Espanyola ha deixat una petjada inesborrable tant en el nostre país com en la resta de 

països que d’alguna forma van intervenir en aquesta lluita. Passejant pels escenaris on va tenir lloc aquesta guerra hi 

podem trobar una petjada física que a pesar dels canvis que s’han produït en el paisatge, encara es conserva amb un 

gran nombre de trinxeres, refugis i material bèl·lic que reflecteixen la crueltat dels combats. Poc a poc, les vides dels 

supervivents que van participar a la Guerra Civil Espanyola s’han anat apagant i tan sols en queda el record i les 

vivències d’aquells que ho van plasmar sobre el paper. Molts dels cossos d’aquests combatents encara romanen sota 

els nostres peus ja que molts d’aquests brigadistes eren enterrats a les foses comunes, però d’altres eren deixats als 

llocs on morien, cosa que ha produït que ningú sàpiga on estan les seves restes. Però gràcies al record dels seus 

familiars, que no volen que la memòria històrica s’esborri, la seva petjada encara està present entre nosaltres. 

La motivació per fer aquest treball de recerca ha tingut a veure amb una trucada telefònica que la meva tieta va rebre a 

la floristeria on treballa. Aquesta trucada provenia de Portland (Oregon). Era un noi que es deia Jeremy Orhan i que 

parlava perfectament el català. Trucava de part d’una dona anomenada Lonnie Nelson, i li va demanar que posés tres 

rams de flors en tres llocs diferents. El primer al cementiri municipal de Gandesa on hi ha una placa amb el nom de 

Kenneth Frederick Nelson; el segon a la serra de Pàndols; i l’altre al parc de Gandesa on hi ha un monument dedicat als 

aviadors. A partir d’aquest moment vaig pensar en els milers d’homes que van deixar la vida en un país que no era el  
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seu, i també en els seus familiars. Quants nens es van quedar orfes? Quantes mares i pares es van quedar amb el 

record dels seus fills? 

El més emotiu va ser quan després d’aquest encàrrec, els hi vam enviar unes fotografies per tal de corroborar que la 

seva comanda s’havia fet tal com la Lonnie Nelson desitjava. Amb el nostre gest, ella es va emocionar molt. Aquest 

sentiment i record que té la Lonnie del seu tiet em va portar a informar-me sobre els brigadistes internacionals i en 

especial sobre el Batalló Lincoln, en el qual desgraciadament Kenneth Frederick Nelson va perdre la vida quan tan sols 

tenia 22 anys.  

Amb la realització d’aquest treball de recerca vull arribar a entendre els motius que tenien els joves, en aquest cas, els 

joves nord-americans, per participar en la lluita per defensar la República Espanyola. També m’agradaria saber com va 

ser la seva vida al front i pel que fa als supervivents, saber com els va afectar durant la resta de la seva vida el fet 

d’haver participat en aquesta causa. Una part d’aquesta lluita també va afectar les seves famílies, per això vull investigar 

com van acceptar que els seus fills, pares, esposos, germans i nebots travessessin l’oceà, direcció a Espanya, sabent 

que molts d’ells mai més tornarien a casa seva.  

Per a realitzar aquest projecte, he hagut de llegir-me diversos llibres per entendre el context històric en que se situa el 

meu treball. Durant els darrers dos anys he estat en contacte amb Jeremy Orhan, un amic de la Lonnie Nelson, el qual 

m’ha proporcionat informació, de part d’ella, sobre Kenneth Frederick Nelson. A més, aquest any, coincidint amb el 75è 

aniversari de la Batalla de l’Ebre, a la meva comarca s’han fet molts actes per commemorar l’inici d’aquesta batalla, a la 

majoria dels quals he assistit i això m’ha permès endinsar-me en el món de la Guerra Civil Espanyola i conèixer 

estudiosos i aficionats d’aquest tema. Aquests m’han proporcionat imatges d’aquella època i s’han ofert a portar-me als 

llocs més inhòspits d’aquest territori, en els quals encara hi ha restes de la guerra. Gràcies a ells he pogut conèixer i 

entrevistar a Raymond M. Hoff, fill del brigadista nord-americà, Harold Hoff.  
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El meu treball comença explicant què eren les Brigades Internacionals, com es van crear, les intervencions més 

destacades i l’emotiu discurs d’acomiadament durant la desfilada que es va fer a Barcelona el 28 d’octubre de 1938. De 

totes maneres, gran part de la meva investigació gira al voltant del Batalló Lincoln, d’una banda explicant qui eren els 

seus components, quins motius tenien per venir a lluitar a un país tan llunyà, el seu esperit lluitador i també la seva 

moral. D’altra banda, explicant també les emotives històries de dos voluntaris dels Estats Units, amb la trista mort de 

Kenneth Frederick Nelson a les nostres terres i la sort de Harold Hoff d’haver pogut sobreviure. He tingut el plaer de 

conèixer algun dels familiars directes d’aquests dos voluntaris, els quals m’han proporcionat documents originals que he 

introduït dins dels annexos.   

 

El propòsit d’aquest treball de recerca és homenatjar totes les persones que per algun motiu van lluitar per la llibertat, en 

especial, als brigadistes internacionals, que van venir des del seu país a defensar la causa republicana durant la Guerra 

Civil Espanyola i també honorar les seves famílies, que encara actualment estan marcades per la pèrdua o per les 

ferides de guerra dels seus avantpassats. 
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1. LES BRIGADES INTERNACIONALS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA 

ESPANYOLA 

 

1.1. Definició 

 

Les Brigades Internacionals van ser unitats militars compostes per voluntaris estrangers antifeixistes que es van 

incorporar a l’Exèrcit Republicà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Durant tot el curs de la guerra van venir 

aproximadament uns 40.000 voluntaris internacionals a Espanya per tal de tractar d’aturar la propagació del feixisme i 

protegir la República Espanyola. Aquests voluntaris provenien de 

53 països diferents i els primers van arribar a Espanya el dia 14 

d’Octubre de 1936. Pocs ciutadans espanyols sabien de 

l’existència de les recents formades Brigades Internacionals. 

Aquests reclutes havien deixat les seves cases i la seva gent a 

Gran Bretanya, França, Iugoslàvia, Polònia, Bèlgica, Àustria; 

molts d’ells eren refugiats polítics de la Itàlia feixista i de 

l’Alemanya nazi. També van arribar molts voluntaris de Nord-

Amèrica i de països llatinoamericans, d’entre els quals cal 

destacar Argentina, que va ser homenatjada l’any 1996, perquè 
Infermeres de la XV Brigada, desembre 1937. FONT: Allan Warren. 
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va ser dels primers països en respondre a la crida internacional per protegir la República Espanyola. També cal tenir en 

compte l’aportació d’equipament i de personal sanitari que van fer molts d’aquests països. 

La majoria de voluntaris eren obrers, seguits per professionals liberals, especialment metges i infermeres. Els escriptors 

i artistes eren pocs, però van tenir un gran impacte propagandístic. Pel que fa la seva formació política, la majoria 

pertanyien al partit comunista o n’eren simpatitzants; també hi figuraven socialistes, republicans, anarquistes i 

demòcrates.  

 

 

1.2. Creació de les Brigades Internacionals 

 

El 18 de Setembre de 1936, la Internacional Comunista (IC) va acordar a Moscou la creació de les Brigades 

Internacionals. En un dels seus punts hi deia: “proceder al reclutamiento, entre los obreros de todos los paises, de 

voluntarios que tengan experiencia militar, con miras a enviarlos a España”.1  

A cada país es van crear centres de reclutament per iniciativa comunista amb la col·laboració de socialistes, 

anarquistes, demòcrates i republicans. A més, es gestionava l’allistament dels voluntaris que desitjaven venir a lluitar a 

Espanya. Alguns brigadistes van col·laborar amb recursos propis, mentre que altres contaven amb l’aportació 

econòmica de sindicats, partits o particulars.  

 

                                                           
1
 SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep: El pacte de la no intervenció. La internacionalització de la Guerra Civil Espanyola. Edició a cura de Josep 

Sánchez Cervelló, Publicacions URV: Arola Editors, SL, Tarragona, 2009, p. 159. Punt setè acordat a l’acta fundacional de les Brigades 

Internacionals.  
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1.3. Reclutament als països d’origen i arribada a Espanya 

 

Els primers contingents de voluntaris estrangers arribats a Espanya durant els dos primers mesos de l’ofensiva ho van 

fer abans de crear-se els centres de reclutament de les Brigades Internacionals i es van integrar en les diverses milícies 

d’esquerres. Els centres de reclutament, en alguns països van ser clandestins, com a Suïssa i a Luxemburg. Aquests 

centres reunien ajudes econòmiques per cobrir les despeses del viatge i facilitar el trasllat. L’entusiasme dels voluntaris 

era tan gran que molts d’ells van col·laborar amb els seus estalvis o venent algunes de les seves pertinences.  

Es va acordar que tots els brigadistes es reagruparien a París, per tal de poder realitzar una selecció de les persones 

adequades per a la guerra i posteriorment poder facilitar-los l’arribada a Espanya. Al principi entraven a Espanya des del 

port de Marsella, que era controlat pels comunistes, fins a arribar a Valencia o Alacant, i completaven el trajecte amb 

autocar o tren fins a arribar a Albacete, on hi havia la seu de les Brigades Internacionals. Però la majoria arribaven a 

Espanya amb un tren procedent de París fins arribar a la ciutat d’Albacete. Al principi del 1937 va augmentar el control a 

França i principalment a la seva frontera amb Espanya, i els viatges es van realitzar amb autocars o camions fins al sud 

de França i posteriorment creuaven els Pirineus a peu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigadistes internacionals creuant  els Pirineus. FONT: Alan Warren. 
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1.4. Estada de les Brigades Internacionals a Espanya 

 

Els brigadistes internacionals no estaven al servei del govern espanyol, sinó que formaven unitats amb comandaments 

propis, però al començament del 1937 es van incorporar voluntaris espanyols a les Brigades Internacionals, a causa de 

les nombroses baixes i el descens dels voluntaris estrangers.  

Una gran part dels brigadistes no tenien cap formació militar, per tant, era necessari instruir-los abans de la seva 

incorporació al front. No obstant això, la urgència de la guerra va provocar deficiències en la preparació militar d’aquests 

brigadistes. 

Es van organitzar 15 brigades amb els seus respectius batallons. Les intervencions més destacades van ser la defensa 

de Madrid i les batalles del Jarama, Brunete, Belchite, Terol i finalment  l’Ebre, on la derrota de l’Exèrcit Republicà va 

portar al president del govern republicà, Juan Negrín, a anunciar, el 21 de setembre de 1938, la retirada immediata de 

tots els combatents no espanyols, tot afegint: 

 

 

 [...] Quiero dar testimonio aquí del alto valor moral  

del sacrificio que han realizado no por razones triviales 

 o intereses egoístas, sino por la defensa de los más 

 puros ideales de libertad y de justícia. [...]
2
  

 

                                                           
2
 SANCHEZ CERVELLO, Josep: Op. cit., p. 166. Discurs pronunciat per Juan Negrín davant l’Assemblea de la Societat de les Nacions desprès 

de la derrota de l’exèrcit republicà a la Batalla de l’Ebre.  

Discurs de Juan Negrín , 21 de setembre de 1938.  



LA PETJADA DEL BATALLÓ LINCOLN 

 

13 
 

1.5. La retirada de les Brigades Internacionals 

 

Els primers dies d’octubre van començar a retirar-se els contingents militars brigadistes, incloent el personal sanitari i 

administratiu, supervisats per una comissió internacional.  

Es van celebrar múltiples actes d’acomiadament als brigadistes. L’acte oficial va ser la desfilada de les tropes 

brigadistes per la Diagonal de Barcelona el 28 d’Octubre del 1938. Entre els oradors més emotius va destacar els 

discurs de Dolores Ibarruri, líder del partit comunista, també coneguda com “La Pasionaria”: 

 

 [...] Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, de religiones antagónicas, però 

amando todos ellos profundamente la libertad y la justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros, incondicionalmente. 

 Nos lo daban todo, su juventud o su madurez: su ciencia o su experiencia; su sangre y su vida; sus esperanzas y sus anhelos...Y nada nos 

pedían. Es decir,sí: querían un puesto en la lucha, anhelaban el honor de morir por nosotros. 

 ¡Banderas de España!.. .¡Saludad a tantos héroes, inclinaos ante tantos mártires!... 

  ¡Madres!...¡Mujeres! Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el recuerdo de los días dolorosos y 

sangrientos se esfume en un presente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre 

sea igualmente sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos; habladles de estos hombres de las Brigadas Internacionales. 
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 Contadles cómo, atravesando mares y montañas, salvando fronteres erizadas de bayonetas, vigiladas por perros rabiosos deseosos de 

clavar en ellos sus dientes, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de 

España, amenazadas por el facismo alemán e italiano. Lo abandonaron todo: cariños, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos y 

vinieron a nosotros a decirnos: “¡Aquí estamos!”, vuestra causa, la causa de España es nuestra misma causa, es la causa de toda la humanidad 

avanzada y progressiva. 

 Hoy se van; muchos, millares, se quedan teniendo como sudario la tierra de España, el recuerdo saturado de honda emoción de todos 

los españoles. [...]
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Acomiadament de la Pasionaria als brigadistes internacionals, 28 d’octubre de 1938. 

 

                                                           
3
 Fragment del discurs Hasta pronto Hermanos de Dolores Ibarruri coneguda com la Pasionaria. Va ser pronunciat durant l’acte d’acomiadament 

de les Brigades Internacionals a la Diagonal de Barcelona el 28 d’octubre de 1938. 
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2. EL BATALLÓ LINCOLN 

 

2.1. Orígens ideològics del Batalló Lincoln 

 

Quan es va anunciar la formació de les Brigades Internacionals a cada país s’animava a allistar voluntaris desitjosos de 

venir a lluitar a Espanya. El Partit Comunista Americà va estendre la notícia del reclutament, això va fer que un gran 

nombre de voluntaris s’oferissin per unir-se a la defensa de la República Espanyola.  

Després de la Gran Depressió del 1929, la misèria i la por a la fam es va estendre, especialment entre els obrers i els 

camperols, així doncs, es va obrir un abisme cada vegada més gran entre els rics i els pobres i el ressentiment social va 

créixer de manera espectacular. Hi havia prop de 30 milions d’aturats, dels quals 12 milions eren dels Estats Units, a 

més predominava un sentiment d’injustícia contra el poder i el sistema econòmic. Aquesta situació va provocar que 

milers de nord-americans, impulsats per les conseqüències de la Gran Depressió, s’afiliessin al Partit Comunista Nord-

americà. La por que els ciutadans optessin pel comunisme va conduir a una forta repressió governamental.  

Aproximadament 2.600 nord-americans van viatjar a Espanya per defensar la República Espanyola. Altres van servir 

com a metges, infermeres, tècnics i conductors al “Departamento Médico Americano para la Ayuda a la Democracia 

Española” (American Medical Bureau to Aid Spanish Democracy). Fou un exèrcit basat en ideologies i motivat per 

principis, amb la satisfacció d’intentar aturar la propagació del feixisme.  
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2.2. Qui eren els voluntaris i per què van venir? 

 

Els voluntaris provenien pràcticament de tots els Estats Units i el seu estat social era molt divers, però la majoria 

pertanyien a una classe social mitjana-baixa o a un entorn deprimit socioeconòmicament. Alguns havien acabat estudis 

de postgrau, com el comandant Robert Merriman; molts altres no havien acabat els estudis secundaris, com l’últim 

comandant Milton Wolff. Uns pocs provenien de famílies benestants. També hi havia artistes i escriptors, però la majoria 

eren mariners, mestres, estudiants i parats. Dins del batalló destacava la mescla racial, que incloïa blancs i negres, 

diversos indis nord-americans de pura raça i Jack Shirai, l’únic nord-americà d’origen japonès. Una gran quantitat dels 

voluntaris del Batalló Lincoln eren jueus, conscients del perill que comportava que s’estengués el feixisme arreu 

d’Europa.  

 

  

                                                Jack Shirai al batalló Lincoln. FONT: Alan Warren 
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Les edats que més predominaven entre els voluntaris americans eren 23 i 25 anys. Molts dels reclutes proporcionaven 

informació falsa per entrar a Espanya, alguns falsificaven els seus passaports, demanaven papers prestats, fingien ser 

turistes, geòlegs o deien que anaven a visitar familiars. De vegades, el desig dels joves per incorporar-se a les Brigades 

Internacionals els portava conflictes amb els pares. Aquest diàleg de Samuel Levinger, un jove d’Ohio que va formar part 

del Batalló Lincoln, amb la seva mare, n’és un exemple: 

 

 

Sam havia tancat el seu llibre i m’estava observant: 

- Podria estar bé anar a Espanya – Va dir amb molta tranquil·litat-.  

Vaig intentar dissimular el pànic de la meva veu. 

- No et necessiten, ja tenen suficients soldats. 

- Saps que no és així, has llegit als diaris el mateix que jo. Que hi ha llocs 

 on les dones agafen un pal o una forca i surten al carrer a trobar-se amb  

Franco i amb els moros.  

- Esta bé - va respondre la seva mare- potser que tinguis raó, però hi ha  

molts voluntaris. 

- Imaginat que tots els altres diguessin el mateix. Després de tot el que  

he vist, les vagues, la gent pels carrers desesperada, pobra, sense un lloc  

on viure, fins i tot, sense tenir suficient menjar. Em considero un revolucionari 

 i avui dia el lloc per a un revolucionari de veritat és Espanya.
4
 

                                                           
4
 La locutora de la Cadena Ser,  Eva Pérez Sorribes, llegeix aquest diàleg i entrevista a Javier Díaz, llibreter de la llibreria Cazarabet (Mas de las 

Matas), i a l’alcalde de la Puebla de Hijar, on descansen les restes del jove americà Samuel Levinger.  

Samuel Levinger, membre del Batalló 

Lincoln. FONT: Laurie Levinger 
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2.3. Coratge, valentia i heroisme dels Lincoln 

 

El Batalló Lincoln formava part de la XV Brigada, que incloïa uns altres tres batallons – el britànic, el franco-belga, i 

l’espanyol –. 

Sovint es confonen els termes brigada i batalló. Una brigada és una unitat militar formada entre 2.000 i 5.000 homes, en 

la qual hi ha dos o més regiments i també d’entre 3 a 6 batallons. Un batalló és una unitat militar formada entre 300 i 

1.200 homes, en el que hi trobem d’entre 2 a 6 companyies.  

 

 

2.3.1. Els Lincoln al Jarama  

 

La XV brigada es va incorporar el 12 de febrer del 1937 a la Batalla del Jarama, el seu objectiu principal era defensar la 

carretera Madrid-València. La massacre dels nord-americans a la Vall del Jarama, situada prop de Madrid, va deixar 

llargues llistes de morts i mutilats. Aquesta massacre va ser conseqüència de les deficiències del comandament, de la 

inexperiència dels voluntaris a la guerra, de la falta de disciplina i per les escasses instruccions que rebien. A pesar del 

gran nombre de vides perdudes, els Lincoln es van mantenir optimistes i van ser destacats pel seu coratge i pel seu 

valor. Merriman, comandant del Batalló Lincoln, en aquell moment, i com a mostra de la valentia que a pesar de tot 

havien tingut els seus homes, va dir: “Els nostres homes van avançar sota unes condicions impossibles i ho van fer 

sense queixar-se”.5  

                                                           
5
CARROL, Peter: La odisea de la Brigada Abraham Lincoln. Ediciones Espuela de Plata, Madrid, 2005, p. 144. 
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2.3.2. La derrota de Brunete  

 

Per tal de disminuir la pressió exercida pels franquistes a Madrid i al mateix temps per frenar l’avenç feixista al nord 

d’Espanya, el 4 de juliol de 1937 l’Exèrcit Republicà va llençar una ofensiva a la ciutat de Brunete, situada a l’oest de 

Madrid. Durant aquesta batalla els nord-americans van haver d’enfrontar-se als projectils, a l’artilleria i a l’aviació feixista, 

durant el calorós estiu. Mentre patien els atacs aeris franquistes es preguntaven on estava la seva aviació i una vegada 

més les víctimes van col·lapsar els hospitals.  

Després d’aquests combats, un petit grup de voluntaris dubtava de la seva participació a la guerra i alguns desertaven. 

De fet, hi havia voluntaris que ho intentaven una i una altra vegada. Molts eren capturats pels oficials del govern i 

retornats als batallons per la força; a altres, els oficials del consolat, seguint la política de No Intervenció del departament 

d’estat, es negaven a ajudar als voluntaris a sortir del país. Els motius que donaven els desertors eren la falta de menjar, 

les males condicions sanitàries, la gran quantitat de baixes i  el cansament acumulat durant els combats. 

Aquestes desercions van continuar mentre o quan s’acabaven les batalles principals. Uns altres fugien lluny, però 

després reconsideraven el seu comportament i tornaven a les seves unitats, amb el remordiment d’haver deixat sols al 

seus companys. La infermera Ruth Davidow va dir: “Jo no estava preparada per a morir. Per primera vegada a la meva 

vida vaig sentir que havia de decidir entre viure o morir. I vaig decidir viure”.6 Però encara que va aconseguir permís 

formal per anar-se’n de l’exèrcit espanyol, el compromís de Davidow era massa profund. Quan estava a punt de pujar al 

tren que la portaria cap a casa, va donar mitja volta i va tornar-se’n cap al departament mèdic americà. Els espanyols, 

satisfets, la van abraçar. Aquest gest mostra la responsabilitat i el nivell d’implicació que tenien els voluntaris nord-  

americans.  
                                                           
6
 CARROL, Peter: Op. cit., p. 242. 
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2.3.3. Els front d’Aragó i la retirada fins a les nostres terres 

 

L’agost de 1937 els Lincoln van entrar a Aragó amb l’objectiu 

d’ocupar Saragossa i així aconseguir desviar les tropes 

franquistes del País Basc. Robert Merriman es va convertit en 

cap d’Estat Major de la brigada i Hans Amlie es va convertir en 

el comandant del batalló. L’ofensiva d’Aragó va començar 

l’última setmana d’agost al poble de Quinto. Els nord-americans, 

juntament amb altres batallons, van rodejar el poble, van lluitar 

casa per casa i van haver de fer front als franctiradors situats 

dins l’església. Va ser un combat dur, que exigia molta iniciativa 

i coratge individual. Després de dos dies de lluita, els nord-

americans van aconseguir recuperar el poble de les mans dels       Estació de tren de Quinto, novembre 1937. FONT: Allan Warren  

franquistes i van capturar gairebé mil presoners.                                                                                                                                                  

Després d’aquesta victòria, el Batalló Lincoln es va dirigir a la ciutat de Belchite. Una vegada més van fer front als 

franctiradors i Robert Merriman va ordenar assaltar l’església. Aquest assalt va provocar un gran nombre de víctimes i 

també hi va trobar la mort Samuel Levinger, el jove revolucionari d’Ohio. Quan estava al Jarama, Samuel veia la mort 

molt a prop seu i va escriure aquesta carta que els hi va arribar als seus pares quan aquest va trobar la mort a Belchite 

(veure annexos p.57):   
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Tan sols en cas de mort, si us plau,  

Enviar la present a Mrs. Lee J. Levinger 

2257 Indianola Ave. Columbus, Ohio, USA 

No enviar si sóc ferit. 

Gràcies, camarada, 

Samuel Levinger 

 

Estimats pare i mare: 

Suposo que quan us arribi aquesta carta ja portaré varies setmanes mort. La guerra és molt confusa, he vist bastants cadàvers certificats donant 

voltes per aquí com per a sentir-me escèptic. Però si rebeu aquesta carta i també un anunci oficial, considereu-ho definitiu. 

 

Aquest és l’últim dia de descans. Demà marxarem cap al front a fer fora els feixistes. No tinc cap dubte que aconseguirem que marxin d’aquí, 

encara que serà a un preu considerable; i donada l’eficàcia del Batalló Lincoln, estarem al mig de tot això.  

 

M’aferro encara a la meva convicció original, segons la qual seguiré amb vida molt després que un gran nombre de dictadors hagin mort 

intoxicats pel plom o amb les arteries col·lapsades; encara que m’he equivocat abans amb altres matèries. Així que vaig decidir escriure aquesta 

carta.  

 

Certament, no m’entusiasma la idea de morir. M’ho he passat molt bé en els meus primers vint anys malgrat que, excepte els últims sis mesos, 

han estat bastant inútils. Suposo que m’ho hauria passat igual de bé els vint anys següents. De tota manera, volia escriure aquesta carta per 

deixar clar que no hi ha absolutament res del que em penedeixi. 

Si tornés a viure crec que em tornaria a unir a aquesta lluita ,en aquest lloc crucial. Hi havia una feina extremadament important a fer aquí i vaig 

ser un dels homes que van decidir dur-la a terme. Es una llàstima que en fer-ho una gran quantitat de nosaltres resultéssim morts, i el fet que jo 

morís és més lamentable des de la nostra perspectiva. Però això no és rellevant respecte a la necessitat d’emprendre aquesta feina. La 
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diferència entre el feixisme internacional i el socialisme internacional és massa gran per permetre que la nostra seguretat sigui un factor a 

considerar.  

 

El següent que vull demanar-vos és que no veieu això fora de context. Canviar el món és un tema molt seriós. Ha matat i seguirà matant a milers 

de nois tan estimats per a algú, com jo per a vosaltres. Els feixistes volen guerra, i els hi donarem guerra a mort.  

 

Sou més afortunats que la majoria dels pares, perquè vosaltres encara teniu dos nens amb un futur brillant. Teniu professions realment 

valuoses. No estic capacitat per valorar el treball del pare, encara que sóc conscient que és d’un gran valor, però en el meu terreny, el d’autor, 

puc dir que la mare es convertirà en una de les millors escriptores de la seva generació. I encara heu d’aconseguir l’emancipació d’Amèrica.  

 

Crec que les meves idees sobre la immortalitat coincideixen amb les vostres. Vaig escriure una vegada un pèssim poema: ”Si el que guarda és 

foscor dormiré, si és llum despertaré”. Així que, si tornem a trobar-nos serà genial; sinó, hem gaudit de moltes alegries junts mentre van durar. 

 

Pel que fa als meus amics, feu-los-hi arribar el meu afecte si us trobeu amb ells. Conteu-los-hi que us vaig dir que tan sols hi ha una cosa que 

mereix ser recordada: que hi ha un camarada menys per fer el treball del soldat insatisfet. Alguna cosa hauran de fer tots ells per compensar la 

meva baixa. A veure si això fa que alguns d’ells deixin de ser tan independents i passin a l’acció. 

 

Ha estat una carta maldestra. Tan sols volia dir que us estimo moltíssim als dos, i tot això. I també que això no és tan greu.  

 

Amor i salutacions revolucionaris. 

Alegria per al món.   

Samuel Levinger. 
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Els nord-americans s’enfrontaven constantment a la superioritat armamentista del bàndol franquista, però demostraven 

tenir una gran valentia i resistència. Al principi del 1938, després de la conquesta republicana de Terol, els nord-

americans van dirigir un atac contra els enemics a Segura de los Baños, però a finals de febrer el general Franco havia 

reconquistat Terol. La primera setmana de març els brigadistes es van retirar a Belchite per descansar i reorganitzar-se. 

Els feixistes van llençar una forta ofensiva contra les forces republicanes d’Aragó. Cada vegada que els homes 

intentaven reagrupar-se, les forces feixistes amenaçaven de rodejar-los. Això va fer que s’haguessin de retirar.  

La retirada va ser realment agonitzant i el cansament, la gana i la set els va portar a desesperar-se. A Casp, Dave 

Doran, comissari de la brigada, va reunir el batalló i apel·lant l’orgull, l’idealisme i l’odi al feixisme que tenien els seus 

homes va aconseguir, a pesar de tot, mantenir-los forts i amb ganes de continuar lluitant. Després de tres dies de foc 

ininterromput, una vegada més, es van veure forçats a retirar-se.  

Es van dirigir cap a Gandesa, on els homes de Merriman van refugiar-se als turons que envoltaven la ciutat per tal 

d’atacar als feixistes des de la rereguarda. Però els franquistes els van rodejar i els van obligar a retirar-se. Merriman i el 

comissari Dave Doran van desaparèixer.  

El dia 2 d’abril el Batalló Lincoln va deixar d’existir com a tal, dividint-se en petits grups que fugien desesperadament 

buscant l’Ebre.  
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Molts soldats van ser capturats i els testimonis orals diuen que els portaven a l’antiga bàscula de Gandesa. Allí els 

feixistes els interrogaven i posteriorment eren afusellats. 

L’Alan Warren, historiador de les Brigades Internacionals, creu conèixer la ubicació de la fossa comuna on van ser 

enterrats els cinquanta nord-americans capturats i després afusellats el 2 d’abril de 1938. A més vol organitzar una 

recerca per confirmar la història, però ho ha discutit amb la Universitat de Barcelona i el projecte sortiria massa car. Per 

tant, de moment no és possible. 

 

 

 

    

   Antiga bàscula de Gandesa.  FONT: Jordi Ordeix Rabasa                                               Possible fossa comuna dels 50 nord-americans afusellats. FONT: Alan Warren 
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Molts soldats es van dispersar pels camps intentant localitzar les zones republicanes situades a l’altra banda del riu 

Ebre.  La majoria no van aconseguir creuar l’Ebre ja que eren capturats o s’ofegaven a les fredes aigües d’aquest riu. 

Durant els mesos d’abril, maig i juny van reagrupar el seu exèrcit i es van preparar per a una nova ofensiva: la Batalla de 

l’Ebre. 

 

                                                    Pont de ferro de Móra dinamitat el 3 d'abril de  1938. FONT: Alan Warren  
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2.3.4 Els Lincoln a la Batalla de l’Ebre 

 

El 25 de maig de 1938 es va formar l’Exèrcit de l’Ebre. Estava comandat pel tinent coronel Juan Modesto i el general 

Vicente Rojo. Estava integrat per dos cossos d’exèrcit: el XV i el V. 
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El XV Brigada Internacional formava part de la 35a Divisió Internacional, igual que la XI i la XIII. Va passar l’Ebre el 25 

de juliol de 1938 per la zona d’Ascó, al sud de la població.  

Inicialment, la unitat va actuar com a reserva, de manera que els seus homes no van ser els primers en creuar el riu. Ho 

va fer cap a les 5 de la matinada, pel punt on desemboca el riu de la Torre, per una passarel·la. A l’altra banda, tot i que 

no li pertocava a la XV Brigada, dos dels seus batallons van ser enviats a la conquesta d’Ascó. L’assalt d’aquest poble el 

van completar el homes de la XI Brigada, que eren els que ho havien de fer des d’un principi, que van anar rellevant als 

de la XV Brigada durant la matinada. Finalment, Ascó va ser conquerit cap a les 10,45 del matí del 25 de juliol. Una hora 

abans, aproximadament a les 9,45, la XV Brigada havia acabat de creuar el riu i, agrupats, els seus quatre batallons van 

començar a marxar en direcció a Gandesa, seguint el camí que havia iniciat la XI Brigada. Al final del dia, els quatre 

batallons de la XV Brigada (57, 58, 59 i 60) es van trobar davant de Gandesa. Dos dels batallons estaven al nord de 

Gandesa, cobrint la carretera de Vilalba dels Arcs (58 i 59), i la resta al sud (57 i 60), cobrint la carretera de Tortosa. 

Entre uns i altres hi havia la XIII Brigada. Dividits en dos, els quatre batallons van participar en el setge i assalt de 

Gandesa fins l’1 d’agost. Els 58 (els Lincoln) i 59 van participar en els combats per conquerir la cota 422, situada a la 

carretera de Vilalba, i els 57 i 60 en els assalts a la cota 382, situada entre Gandesa i el Pinell de Brai. El 7 d’agost la XV 

Brigada i la resta de la 35a Divisió van ser rellevats de la primera línia i enviats a descansar a la rereguarda, a prop de 

Móra d’Ebre. Van estar descansant fins al dia 15 d’aquest mes. Aquella nit van haver de rellevar la 11a Divisió, i van ser 

enviats a cobrir la serra de Pàndols. Durant la seva estada van intentar, en diverses ocasions, sense gaire èxit, 

recuperar algunes de les cotes de la serra que s’havien perdut dies enrere. 

 

La serra de Pàndols va ser testimoni d’alguns dels combats més cruels de la Batalla de l’Ebre. Amb una calor 

insuportable, els soldats republicans van protagonitzar una dura resistència contra l’exèrcit franquista. La cota 705 és el 



LA PETJADA DEL BATALLÓ LINCOLN 

 

28 
 

punt més elevat d’aquesta serra, el qual va ser conquerit pels nacionals. Des d’aquest punt es van llençar els atacs 

contra les cotes més baixes que controlaven els republicans, concretament contra la cota 666, que va ser defensada 

valentament.   

 

 

      Serra de Pàndols. FONT: Col·lecció particular. 
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En aquesta serra rocosa els combatents construïen amb dificultat petites trinxeres de pedra que amb l’impacte de les 

bales es desfeien en fragments mortals. Els soldats tenien dificultats per obtenir menjar, aigua i municions perquè els 

camions no podien arribar-hi i ho havien de transportar amb mules.  

 

 [...] Durant dues hores i mitja vam estar serpentejant, relliscant y donant voltes pel camí impossible de recórrer. Hi havia un pensament a 

les nostres ments: serà terrible obtenir menjar, aigua i municions dalt d’aquest muntanya; serà dur per als ferits; tot s’haurà de fer amb mules, i 

aquestes són de carn i ós. Hi havia lluna i se sentia olor de fusta cremada; a meitat camí, la sobtada aparició d’un soldat assegut a una roca al 

costat del camí (eren més de les tres de la matinada), llegint una carta, com si aquesta fos l’última oportunitat que tingués per llegir-la. Era 

quelcom irreal. I a mesura que pujàvem entre les roques destrossades, la irrealitat augmentava fins que tot pareixia part d’un mal son. Perquè 

Déu mai havia fet un territori  tan desolat, i l’home mai havia contribuït més a la seva ulterior desolació. [...] 
7
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 d’agost la 35a Divisió va ser enviada a cobrir la zona entre Corbera d’Ebre i Camposines, sobre la zona de la vall 

del riu Sec. La XV Brigada va passar a ser la unitat de reserva, situant-se a la zona de Camposines. 

La nit del 6 de setembre van tornar a primera línia, entre Corbera d’Ebre i Camposines. Van estar en aquesta zona, 

participant en els intensos combats, fins al moment de la retirada de les Brigades Internacionals, el 23 de setembre de 

1938. 

 

 

 

  

                                                           
7
 BESSIE, Alvah: Men in Battle. Ediciones Era S. A., Mèxico, 1969, p. 120. 
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A la serra de Pàndols, hi ha un monument fet pels brigadistes que és un dels pocs o l’únic fet durant la Guerra Civil 

Espanyola que no va ser destruït pels franquistes. És una piràmide de tres pisos on hi ha inscrits 35 noms d’alguns dels 

combatents que van morir durant la Batalla de l’Ebre.  

Percy Ludwig, un enginyer civil britànic que formava part del personal de la XV brigada, va ajudar a construir aquest 

monument: 

 [...] Vam enterrar al nostre capità (Egan Schmidt) en el lloc on jeia, i hem fet una llosa de formigó sobre la seva tomba amb el seu nom, 

edat i lloc de naixement gravada en ella. Al costat de la tomba es va construir un petit mausoleu en el qual hi ha gravats els noms dels homes de 

la 15ª Brigada Internacional que havien caigut en l'operació Ebre [...]
8
  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Monòlit construït pels brigadistes de la Lincoln.                   Visita al monòlit, 3 d’agost de 2013.  FONT: Ariadna Mulet Fornós 

FONT: Tammiment Collection 

 

                                                           
8
 <http://pdlhistoria.wordpress.com/> [Consulta: 30 setembre 2013]. 
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2.4. Retorn al seu país d’origen  

 

A finals de setembre del 1938 el Batalló Lincoln es va instal·lar prop de Marçà, població situada a la comarca del Priorat, 

on hi van romandre fins al moment de la repatriació. Al desembre van arribar al port de Nova York on els esperava una  

multitud de persones. Durant la Guerra Civil Espanyola la majoria dels nord-americans estaven a favor de la causa 

republicana, però un segment influent de la població donava suport al bàndol franquista. Per a ells el comunisme era 

pitjor que el feixisme. Aquestes simpaties van prevaldre en el govern americà. A més, la major part dels americans no 

consideraven la Guerra Civil Espanyola important per als interessos dels Estats Units. Així doncs, els excombatents no 

van rebre la benvinguda que esperaven ni el suport de la societat americana. 

La FALB9 va organitzar una desfilada pel centre de Manhattan amb la intenció de col·locar una corona de flors al 

Madison Square en memòria d’aquells que van morir per la democràcia, però la policia no va permetre celebrar aquesta 

cerimònia. Aquest succés era una mostra de l’oposició activa del govern envers els excombatents. Els brigadistes es 

van enfrontar a una nova lluita al seu país: obtenir el reconeixement per la causa per la qual la majoria d’ells s’hi van 

deixar la vida.  

Segons la FALB, 1500 nord-americans van tornar d’Espanya en diferents moments. Aquesta organització es va 

encarregar de fer els exàmens mèdics als malalts, proporcionar roba i articles de primera necessitat i una pensió 

alimentària durant les tres primeres setmanes. Als que eren de fora de Nova York se’ls va pagar el bitllet d’autobús per 

tornar a casa.  

                                                           
9
 FALB:

 
“Amics de la Brigada Abraham Lincoln”. Recaptaven fons i donaven suport a la República Espanyola. Després de la guerra la FALB es 

va dissoldre. 
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La sensació de tragèdia mai va abandonar als voluntaris del Batalló Lincoln. Van anar a la guerra amb ganes de lluitar, 

amb la seguretat de participar en una lluita que havia de canviar el curs de la història i pocs van acceptar la realitat de la 

derrota: “Se había derramado tanta sangre, se había soportado tanto sufrimiento, se había desplegado tanto heroísmo, 

se había aceptado con ánimo tanto sacrificio que la derrota final era totalmente inacceptable”.10 Però el triomf de la 

dictadura de Franco va fer més profund aquest sentiment de tragèdia. Les notícies que arribaven d’Espanya eren 

dolentes; fam, malalties, habitatges inadequats... Dos milions d’espanyols, segons van saber els brigadistes, estaven 

empresonats i els feixistes estaven executant a milers dels seus camarades republicans. Per a ells el govern dels Estats 

Units havia col·laborat en la mort de la República Espanyola.  

Els membres de la VALB11 van continuar explicant a la població els perills del feixisme i constantment participaven en 

manifestacions i protestes, organitzaven campanyes per donar suport als presos polítics espanyols. Van recaptar milers 

de dòlars per enviar ajuda a les famílies dels presos polítics.  

Durant el Maccarthisme12 van ser perseguits pel govern, van perdre els seus llocs de treball, els seus passaports, les 

seves cases, i alguns van ser condemnats per les seves creences polítiques. 

                                                           
10

 CARROL, Peter: Op. cit., p. 280. 

11
 VALB (Veterans de la Brigada Abraham Lincoln). Va continuar les diverses activitats de la FALB, ajudant als refugiats de la lluita espanyola i 

protestant contra les relacions dels Estats Units amb Franco. També va dur a terme esdeveniments anuals per celebrar les accions dels 

veterans i per mantenir el record de la guerra. L’any 1979 la VALB va formar l’Arxiu Brigada Abraham Lincoln (ALBA) per tal de recollir i 

preservar els escrits, les cartes, les fotografies i les històries orals dels nord-americans que van participar a la Guerra Civil Espanyola. 

12
 És un episodi de la història dels Estats Units que es va desenvolupar entre 1950 i 1956 durant el qual el senador Joseph McCarthy va 

desencadenar un estès procés de delacions, denúncies, processos irregulars i llistes negres contra persones sospitoses de ser comunistes.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy
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 El govern nord-americà, després de cinquanta-nou anys perseguint els brigadistes que havien participat en la Guerra 

Civil Espanyola, va inaugurar l’any 2000 el primer monument a Estats Units en honor als quasi 3000 voluntaris que van 

lluitar per la llibertat13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument dedicat a les Brigades Internacionals, Seattle.                                  Insígnia dedicada als Voluntaris Internacionals. FONT: Col·lecció particular.                            
FONT: Jeremy Orhan 

                                                           
13 La vida té coses insospitades. Quan estava elaborant aquesta pàgina, el meu cosí es va trobar un pin que justament és la reproducció, en 

petit, d’aquest monument. No deixa de ser curiós i dramàtic que, mentre a Estats Units recorden els Voluntaris Internacionals per la Llibertat de 

la Guerra Civil, a casa nostra –i aneu a saber com hi ha arribat- algú ha llençat o ha perdut aquesta insígnia. 
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Durant quaranta anys els excombatents del Batalló Lincoln van suportar la càrrega de la derrota. El dolor pels morts mai 

havia estat alleujat. La mort de Franco, el 20 de Novembre de 1975, va fer que els excombatents que es van passar tota 

la vida lluitant contra el seu règim se sentissin alliberats. El diari The Volunteer va proclamar el 1978: “La guerra ha 

terminado de verdad; la paz està en las manos del pueblo español”14.  

Amb la creació d’un govern democràtic, els Lincoln volien tornar a Espanya per visitar els llocs de glòria i de terror on 

havien estat: “Una parte de nuestras vidas por fin había quedado completada; esa parte referente a la guerra, a la 

derrota y a la dedicación”.15 Al principi feien viatges a Espanya en solitari o en petits grups d’excombatents, recorrien els 

llocs de les batalles i revivien records llunyans. Però a  l’octubre de 1986, en el cinquantè aniversari de la creació de les 

Brigades Internacionals, desenes d’excombatents del Batalló Lincoln es van desplaçar a Madrid per assistir a una reunió 

on hi van participar camarades de tot el món. Després de quaranta-vuit anys es van trobar amb Dolores Ibarruri, però 

aquesta vegada no va pronunciar cap discurs, va quedar-se de peu davant dels excombatents i amb les mans creuades 

va cantar una cançó de victòria. Els brigadistes encara recordaven les seves paraules de despedida pronunciades el 28 

d’octubre de 1938: “Podéis marcharos con orgullo. Sois historia. Sois leyenda”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 CARROL, Peter: Op. cit., p. 476. 

15
 CARROL, Peter: Op. cit., p. 478. 
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3. KENNETH FREDERICK NELSON: MEMÒRIA D’UNA MORT SENSE TOMBA 

 

3.1. Biografia 

 

 

 Kenneth Frederick Nelson va néixer l’any 1916 a Lamar, Colorado. Quan tan 

 sols tenia cinc anys es va quedar orfe juntament amb els seus tres germans i les 

 seves dues germanes. Ell i els seus germans van ser acollits per diferents 

 famílies. Per tant, va créixer sense saber res dels seus germans. Kenneth va ser 

 acollit per una família de metges. Quan va fer 18 anys va anar a fer el servei 

 militar i posteriorment va organitzar una recerca per tal de trobar els seus 

 germans i germanes. L’any 1935 va entrar a l’exèrcit i l’any 1937 va decidir 

 allistar-se a la selecció de la Brigada Internacional de Voluntaris dels Estats 

 Units. Tenia 22 anys quan va viatjar a Espanya. El 3 d’abril de 1938 va ser 

 afusellat prop de Gandesa quan ajudava a barrar el pas de les forces 

 nacionalistes durant la retirada dels republicans. 

 

 

FONT: Lonnie Nelson 



LA PETJADA DEL BATALLÓ LINCOLN 

 

36 
 

 

3.2. A la recerca de Kenneth Frederick Nelson 

 

Kenneth Frederick Nelson va ser un dels 50 voluntaris de l’estat de Washington que van venir a Espanya per intentar 

aturar la propagació del feixisme i per protegir la República Espanyola.  

Kenneth va informar al seu germà Burt Nelson de la seva intenció de viatjar a Espanya perquè pensava que tenia 

habilitats per contribuir a la causa republicana. El 18 de gener de 1938, desprès de creuar els Pirineus, va arribar a 

Espanya. Els seus familiars ja no van saber res més d’ell fins que van rebre una carta de la FALB (Friends of the 

Abraham Lincoln Brigade). (veure annexos p.60) 
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125 WEST 45th ST.  

NEW YORK CITY 

 

Mrs. Burt Nelson 

3116 Arcade Bldg.  

Seattle, Washington                                                                                                                                                              25 de Novembre de 1938 

 

 

Molt apreciada Sra. Nelson, 

Com a resultat de les sol·licituds d’informació, ens és necessari informar-li que Kenneth F. Nelson ha estat declarat desaparegut l’1 d’abril. 

Lamento que aquesta informació no sigui tranquil·litzadora sobre la seva localització o benestar actual, perquè quan els homes han estat 

declarats com a desapareguts en acció durant aquest període de temps, particularment durant una retirada, és extremadament difícil i inclús 

alguns cops impossible comprovar la localització d’un home. Estic segur que vostè entén la necessitat d’afrontar certes possibilitats força 

desagradables. 

 

Tanmateix, és veritat que molts d’aquests homes han aparegut, alguns en territori lleialista, en hospitals i altres llocs, altres en presons de 

Franco i jo vull assegurar-li que de cap manera hem reduït els nostres esforços per garantir qualsevol informació disponible. 

 

Al mateix temps estem sol·licitant que es faci una comprovació. Aquests assumptes dels quals en sou tristament conscients, van lentament. 

Tenim esperances d’aconseguir alguna cosa en un futur no llunyà. Així doncs, li enviaria ràpidament qualsevol cosa que arribés.  

 

Molt atentament, 

 David McHelvy White 
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L’any 1986, Carl Geiser16, després de 5 anys d’investigació, va publicar un llibre anomenat Prisoners of the good fight, 

on apareix el nom de Kenneth Frederick Nelson, juntament amb altres brigadistes que van ser afusellats a Gandesa, 

després de la retirada d’Aragó. Aquest llibre va corroborar que Kenneth havia estat afusellat pels nacionals el dia 3 

d’abril de 1938, dos dies desprès de la seva desaparició. (veure annexos p.61)  

  

 

3.3. Voluntat dels familiars per preservar la memòria de Kenneth Frederick Nelson 

 

Burt Nelson, germà de Kenneth, era un sindicalista i pertanyia al partit comunista. Durant la Guerra Civil Espanyola va 

col·laborar amb la República fent aportacions econòmiques. L’any 1932 va tenir una filla anomenada, Lonnie Nelson. 

Quan tan sols tenia 5 anys el seu tiet va emprendre un viatge cap a Espanya, del qual mai més en va tornar. Això va 

deixar una gran petjada al cor de la Lonnie Nelson que encara ara no l’ha pogut esborrar. Durant tota la seva vida, igual 

que el seu pare, ha estat una defensora del sindicalisme i dels drets dels treballadors. 

Ella sempre havia desitjat viatjar a Espanya i visitar el lloc on el seu tiet va perdre la vida. L’any 1992 ella i el seu fill 

Kevin van estar a Gandesa i a Corbera d’Ebre recordant al seu tiet, ja que sabia que els seus últims dies havien estat en 

aquestes terres. Mentre estava observant el destrossat poble vell de Corbera, la Lonnie Nelson va escriure aquests 

poemes dedicats al seu tiet. (veure annexos p.63) 

 

                                                           
16

 El 13 d’abril de 1937 Carl Geiser es va unir a les Brigades Internacionals. L’1 d’abril va ser capturat per les forces feixistes i enviat a la presó 

de San Pedro de Cardeña, a Burgos. L’any 1986, va escriure el llibre Prisoners of the good fight on parla principalment de la seva etapa a la 

presó i les seves experiències durant les batalles. Aquest llibre encara no s’ha traduït al castellà. 
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EN BUSCA DE UN HÉROE 

GRANADA 

En lo alto de una colina pedregosa,  

se asienta Corbera, una villa histórica 

con vistas a viñedos de uvas negras, 

la carretera a Gandesa y la cota 666. 

Muros pintados al fresco en azul, 

una mesa de trabajo en el segundo piso, 

azulejos de cocina en una casa sin muros laterales, 

aún intacta tras cuarenta y cuatro años. 

 

Cerca de allí, un hombre en zapatillas 

barría el aire con un brazo, 

“La guerra en 1938 fue mala, 

ahora vean cuan hermosas son las colinas”. 

Hoy un monumento hecho en una pieza de metal negro 

se alza frente a los muros dañados por la artillería 

de la destechada iglesia de Corbera. 

 

Junto a un granado  

el silencio de las ruinas                                                                                                                

es roto por las voces infantiles             

que ascienden por la ladera                                                       

desde la nueva Corbera a sus pies.                                                          Monument a les  Brigades Internacionals, Corbera d’Ebre. FONT: Col·lecció particular 
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REGRESO A GANDESA 

Tu estuviste siempre cerca de nuestro corazón, 

tan cerca como el joven de pelo negro, 

parte de nuestra familia mezclado con tu tierra, 

en la que tantos murieron por defender la República. 

Sangre y huesos arrastrados 

o llevados o enterrados, nadie sabe. 

Llegamos al Ebro, a tus viñedos 

y almendros en 1992. 

Volvimos por primera vez, 

Gandesa, para celebrar tu victoria. 

 

Lonnie Nelson. 

Autor: Lonnie Nelson 

Traductor: Víctor M. Renero Arribas 
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A Gandesa va visitar el monument dedicat als aviadors republicans situat al parc municipal. Va parlar amb l’alcalde 

d’aquesta ciutat el qual li va proposar posar una placa dedicada al seu tiet al cementiri de Gandesa. Aquesta proposta li 

va commoure molt, per tant, la Lonnie Nelson té molts bons records de la seva estada en aquesta ciutat. Des de llavors, 

ella sap que hi ha gent que deixa flors al seu tiet.    

 

 

                                                                  Placa a Kenneth Frederick Nelson, cementiri de Gandesa.  FONT: Col·lecció particular 

 

Salman J. Salzman un voluntari d’Israel que va formar part de les Brigades Internacionals i que va dedicar molts anys de 

la seva vida a recopilar informació sobre la participació dels jueus a les Brigades Internacionals, va plantar una arbreda 

a Jerusalem amb milers d’arbres. Un d’aquests arbres es va plantar en honor a Kenneth Frederick Nelson. És un 



LA PETJADA DEL BATALLÓ LINCOLN 

 

42 
 

monument que està viu, que no és de ferro ni de pedra com la majoria i que està dedicat als voluntaris de tot el món. 

(veure annexos p.64). 

 

On es el Kenneth? És una pregunta que de moment no té resposta però, sigui on sigui està present al cor de la Lonnie 

Nelson. Ell és un exemple de molts dels soldats que van perdre la vida durant la Guerra Civil Espanyola i que descansen 

sota els nostres peus, perduts en la nostra terra, sense tomba. 

La Lonnie Nelson és un exemple d’aquests familiars que volen preservar la memòria històrica. Com ella, hi ha moltes 

altres persones que han contribuït a recordar aquells que van deixar la seva vida lluitant per la República i combatre el 

feixisme. Una d’aquestes persones és la Laurie E. Levinger, que ha escrit un llibre en honor al seu tiet Samuel Levinger, 

titulat Amor y Saludos Revolucionarios.  

 

A tot el món hi ha monuments en homenatge al soldat desconegut i en canvi, el poeta i filòsof Jesús Lizano17 fa la seva 

particular protesta escrivint el següent poema:  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 LIZANO, Jesús: El ingenioso libertario Lizanote de la Acracia o la conquista de la Inocencia. Lallevir s.l./ Virus Editorial, Barcelona, 2009, p.63. 
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Balada del soldado conocido 

 

Es el soldado conocido 

Era muy conocido. 

Le conocían muy bien 

los que le habían perdido. 

Qué significan 

todos los monumentos 

al soldado 

desconocido. 

Era muy conocido. 

Todos 

eran muy conocidos. 

Dejad de enviarle flores 

los mismos 

que le habéis destruido. 

Vosotros  lo convertisteis 

en soldado y en desconocido. 

¡Es el soldado conocido! 

 

Autor: Jesús Lizano 

Dibuix: Quim Lluís 
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4. HAROLD HOFF: MEMÒRIA D’UN EXCOMBATENT 

 

4.1. Biografia 

 

Harold Hoff va néixer a Kansas l’any 1906. Quan tenia 14 anys, ell i els seus 

pares es van traslladar a Glendora, Califòrnia. Va estudiar a l’escola Citrus 

Union High School i va anar a la universitat LaVerne  College fins que va tenir 

lloc la Gran Depressió de 1929. L’any 1930 es va formar com a actor al 

Pasadena Playhouse. A causa de la Gran  Depressió es va anar 

desil·lusionant amb el món capitalista i l’any 1936 es va fer comunista. Es va 

allistar a les Brigades Internacionals a pesar de l’oposició del seu pare, ja que 

era un ministre de l’Església i pacifista. Va arribar a Espanya al setembre de 

1937, on desprès de plantar cara a la mort diversos cops, va aconseguir 

sobreviure. El dia 15 de desembre de 1938 va tornar als Estats Units on va 

aconseguir treballar com a actor a Hollywood ja que molts dels productors 

estaven a favor de la República i li donaven papers secundaris, però la major 

part de la seva vida va treballar de fuster. Es va casar amb Ida Rainman, una 

jove provinent de Rússia i van tenir un fill, Raymond Hoff.  

Harold Hoff.  FONT: Raymond Hoff 
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Va ser cridat per anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial, però no volia participar-hi perquè era una guerra capitalista. 

A pesar d’això va ser enviat a Filipines durant un any. L’any 1953, durant la caça de bruixes de Macarthy, dos agents de 

FBI (Federal Bureau of Investigation) van amenaçar-lo que si no deia noms de comunistes la seva dona seria enviada a 

Rússia. Després d’això es va mantenir fora de la vida política. Va tornar a Espanya l’any 1984 per tal de recordar els 

llocs on havia estat, però ho va trobar molt canviat. L’any 1998 va morir d’un atac de cor.   

 

 

4.2. Vivències de Harold Hoff a la Guerra Civil Espanyola 

 

El 18 d’agost de 1937 Harold Hoff va sortir de Nova York en direcció a França amb el vaixell Aquitania i va arribar a 

LeHavre, França, el dia 1 de setembre.  

Segons el seu carnet militar (veure annexos p.65), la data d’entrada a les Brigades Internacionals va ser el 18 de 

setembre de 1937. Va ser allistat a la XV Brigada Internacional, al 2n batalló i a la companyia 7. El 4 d’octubre la 

companyia 3 del Batalló Lincoln es va dirigir cap al front de Fuentes del Ebro i ell va ser traslladat des de Tarazona a la 

Companyia Deposito de la XV Brigada. Va estar al front de Fuentes del Ebro del 4 d’octubre fins al 4 de novembre. Vora 

el 21 d’octubre, Hoff es va convertir en l’escrivent de la companyia 3 i durant sis setmanes es va pagar a ell mateix. Des 

del 6 de novembre fins a l’1 de desembre va combatre al front central. Aquest dia va ingressar a l’Hospital de Castellejo, 

situat a Saelices, Conca, on va estar-hi fins al 21 de desembre amb una forta grip. Posteriorment va tornar a la seva 

companyia fins al 20 de gener del 1938, quan va ser traslladat a la companyia “Machine Gun”. El 17 de març va ser 

traslladat al batalló Mac-paps (Makenzie-Papineu Batallion) on va estar combatent a Segura de los Baños, Letux, La 

Puebla de Hijar, Caspe, Batea i Gandesa. El 18 d’abril va tornar a la companyia “Machine Gun”, va tornar a posar-se 
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malalt i va ingressar 11 dies a l’Hospital de Valls amb febre, va al tornar al front, però 4 dies més tard va tornar a 

emmalaltir i va ser ingressat una setmana a l’hospital de Montblanc. El 20 de juny va passar a formar part del Batalló 

Lincoln, al front de l’est a Móra la Nova. Del 27 de juliol fins a l’1 d’agost va ser ingressat a l’hospital de Mataró amb 

febre i pleura.  

 

 

                     Harold Hoff al front. FONT: Raymond Hoff 
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Durant la Batalla de l’Ebre va estar al front d’Ascó, de la Fatarella i de Corbera d’Ebre. Aquesta va ser la seva última 

tasca al front, ja que el 23 de setembre va ser ferit al quilòmetre 808 de la carretera d’Alcorea del Pinar, situat entre 

Corbera d’Ebre i Les Camposines. No va arribar a l’hospital de Caldes de Malavella fins al dia 25. Va sortir d’aquest 

hospital el dia 1 d’octubre de 1938. No hi ha més informació sobre la seva estada a Espanya. El 15 de desembre de 

1938 va arribar al port de Nova York.  

 

 

 

                                                             Grup de voluntaris del Batalló Lincoln arribant al port de Nova York. FONT: Alan Warren 
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4.3. Raymond M. Hoff recordant el seu pare 

 

Raymond Hoff, fill de Harold Hoff, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, l’any 1948. Va estudiar a la University of California 

a Berkeley i es va especialitzar en física i posteriorment va estudiar un postgrau a Simon Fraser University situada a 

Baltimore, Canadà, on hi viu des de fa més de 25 anys. Té un doctorat en física. Va treballar per al Canadian 

Department of Environment i després com a professor de física a Maryland University. Actualment està jubilat.  

Raymond Hoff va arribar a Barcelona el 19 de Març del 2013, on l’esperava l’Alan Warren que li va fer de guia. Va venir 

per a conèixer els llocs on havia estat el seu pare i saber més sobre la Guerra Civil Espanyola.  

El dia 30 de març del 2013 vaig tenir la gran sort de poder compartir una tarda amb Raymond Hoff. Aquest dia feien una 

exposició sobre la Guerra Civil Espanyola al poble vell de Corbera d’Ebre. Allí vaig trobar-me a l’Alan Warren i a Josep 

Xaubert, els quals em van proposar d’anar amb ells a la casa ecològica de la Fatarella on estava allotjat Raymond Hoff. 

Vaig acceptar aquesta proposta encantada. 

Raymond Hoff em va rebre amb els braços oberts. Vaig parlar-li sobre el meu treball de recerca i ell, amb molta 

amabilitat, va acceptar donar-me el seu testimoni sobre la vida al costat del seu pare, un home psicològicament afectat 

per la Guerra Civil Espanyola.  
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El seu pare no li va explicar molt sobre la seva estada a Espanya. Evitava parlar-ne perquè tenia por que l’acusessin de 

comunista. A més, la mare de Raymond, no deixava preguntar-li res perquè parlar de la Guerra Civil Espanyola 

l’alterava molt. Però el que el va afectar més d’aquesta guerra i que sempre explicava, era l’últim dia que va passar al 

front. Estava a una trinxera, acompanyat de dos joves de 16 i 17 anys, seguint les ordres del sergent Jack Eaggen, quan 

de sobte van veure uns tancs que s’apropaven perpendicularment a la seva trinxera. Als dos joves els van matar a 

l’instant i el sergent estava donant ordres, quan de sobte va començar a fer sons i a dir paraules sense sentit: li havien 

disparat al front. Harold va poder escapar-se i es va anar amagant entre els marges, esquivant els atacs franquistes, fins 

arribar a la carretera, concretament al quilòmetre 808 al nord de Corbera d’Ebre. En aquest punt va ser ferit, es va 

amagar en un vell graner i al matí següent dos nens el van trobar, li van donar de menjar i va poder desplaçar-se fins a 

trobar els seus companys que el van portar a l’hospital de Mataró. Aquí va acabar la seva missió a Espanya.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Raymond Hoff a la casa ecològica de la Fatarella, 30-03-2013. 
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Raymond Hoff tenia curiositat per conèixer l´últim lloc on va estar el seu pare i, durant la seva estada a la Terra Alta, 

juntament amb l’Alan Warren, van poder localitzar aquest punt.                                     

 

 

 

          Quilòmetre 808, situat al nord de Corbera d’Ebre. FONT: Alan Warren 

 

 

Raymond em va explicar que el govern espanyol va oferir al seu pare la ciutadania espanyola, però no la va acceptar. 

Altres brigadistes, la majoria russos, van acceptar-la i van aconseguir una petita pensió, però per a un rus era molt en 

aquella època. També em va dir que en arribar a Amèrica va aconseguir feina com actor, ja que molts productors de 
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Hollywood simpatitzaven amb la República Espanyola. Va treballar d’actor secundari en les pel·lícules: Abe Lincoln in 

Illinois de Raymond Massey (1940); One in a Million amb Cary Grant i Waiting for Lefty de Clifford Odets. 

Raymond Hoff em va donar el seu correu electrònic per posar-me en contacte amb ell. Va ser una tarda molt emotiva i 

inoblidable.  

El dia 3 d’agost de 2013 vaig anar a visitar el monument de les Brigades Internacionals a Pàndols, fent un petit 

homenatge als brigadistes internacionals i en especial a Kenneth Frederick Nelson i a Harold Hoff. Uns dies més tard els 

vaig enviar unes fotografies d’aquest moment a Raymond Hoff i a la Lonnie Nelson. A més, a Raymond Hoff li vaig 

enviar un correu electrònic amb unes preguntes sobre el seu pare, les quals va contestar amb tota sinceritat (veure 

annexos p.71).  
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5. CONCLUSIONS 

 

L’arribada de les Brigades Internacionals a Espanya demostra el caràcter global que tenia la Guerra Civil Espanyola. La 

sortida de les Brigades Internacionals, l’octubre de 1938, va suposar el preludi de la derrota republicana a la Batalla de 

l’Ebre i el final de guerra victoriós per a l’Espanya de Franco.  

Entre el 1936 i el 1938 uns 2600 joves nord-americans es van unir a les Brigades Internacionals per defensar la 

República Espanyola i evitar la propagació del feixisme. Tot i les moltes baixes que van tenir, els supervivents del 

Batalló Lincoln van continuar els combats amb optimisme, coratge i valor. 

Els brigadistes capturats van ser afusellats o assassinats cruelment i posteriorment enterrats en foses comunes, moltes 

de les quals encara no han estat localitzades, mentre que d’altres van ser empresonats rebent, per part dels franquistes, 

un tracte menys piadós que els presoners republicans espanyols.  

Els combatents antifeixistes internacionals a la Guerra Civil Espanyola –pertanyents a totes les ideologies d’esquerres- 

van avançar-se a la lluita posterior en defensa de la democràcia i la llibertat, amenaçades a Europa pels exèrcits de 

Hitler i de Mussolini.  

Quan van tornar als Estats Units, els combatents antifeixistes nord-americans del Batalló Lincoln, van ser perseguits i 

acusats de “comunistes”. Ni el Maccarthisme ni els durs interrogatoris fets per FBI van poder aturar la lluita de la majoria 

dels excombatents per les seves ideologies.  

Els combatents de les brigades i del Batalló Lincoln van viure amargament la llarga dictadura de Franco. En arribar la 

democràcia a Espanya, el 1977, molts dels supervivents van retornar a aquests llocs, on van ser homenatjats per la 

societat civil catalana i espanyola i per les noves institucions democràtiques, tot refermant el seu compromís per la 
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llibertat arreu del món i honorant els companys que van deixar-s’hi la pell. També amb la democràcia el govern espanyol 

va concedir la nacionalitat espanyola als brigadistes internacionals, però havien de renunciar a la seva pròpia 

nacionalitat. Però la nova Llei de la Memòria Històrica va reconèixer als brigadistes la nacionalitat espanyola sense 

haver de renunciar a la seva pròpia.  

Els familiars dels excombatents han continuat recordant als seus avantpassats, la majoria d’ells tornant als llocs on 

aquests van lluitar i on molts van morir.  

Amb la realització d’aquest treball de recerca he comprès que la solidaritat i la generositat dels brigadistes van vèncer 

les fronteres i que la lluita pels seus ideals era més gran que la por a perdre la vida, per tant, res els impedia viatjar a 

Espanya. Amb les històries relatades pels supervivents he arribat a la conclusió que després de participar a la Guerra 

Civil Espanyola, la majoria d’ells, van continuar lluitant pels seus ideals i se sentien units a Espanya.   

L’única dificultat que he tingut ha estat l’idioma. Al principi se’m va fer una mica dur perquè no tinc el suficient domini de 

la llengua anglesa, però poc a poc he aconseguit portar converses amb els familiars dels protagonistes del meu treball. 

Així doncs, fer aquest treball m’ha permès practicar aquesta llengua. 

Si ara tingués més temps, no tinc cap dubte que continuaria treballant sobre el Batalló Lincoln, ja que encara queden 

una infinitat d’històries per revelar i estic segura que són tan apassionants com les dues en les que he centrat la meva 

recerca.  

Fer aquest treball m’ha ajudat molt a comprendre els sentiments que tenen les altres persones, és a dir, a tenir empatia 

amb els altres. Ha estat una satisfacció molt gran per a mi, ja que he conegut persones realment meravelloses que 

m’han ajudat en tot moment i no m’han privat d’obtenir qualsevol tipus d’informació. I el més important de tot és que 

m’ha fet créixer com a persona.  

   



LA PETJADA DEL BATALLÓ LINCOLN 

 

54 
 

 

6. AGRAÏMENTS 

 

La realització d’aquest treball de recerca no hauria estat possible sense l’ajuda i el recolzament de les persones que tinc 

més a prop, la meva família.  

 

A la meva tieta perquè gràcies a l’atzar de la vida ha estat la clau que m’ha portat a elegir aquest tema. També a la 

meva mare per fer-me costat en els moments més difícils i per haver estat disposada en tot moment a acompanyar-me a 

tots els llocs que he hagut de visitar per poder fer aquest treball.  

 

A l’Alan Warren per la seva amabilitat i l’interès posat en el meu treball ensenyant-me els diferents indrets de la meva 

comarca relacionats amb la XV Brigada, per informar-me de tots els esdeveniments que han tingut lloc a les meves 

terres per commemorar el 75è aniversari de la Batalla de l’Ebre i per proporcionar-me informació i fotografies 

relacionades amb aquest treball. 

 

 A Josep Xaubert per haver acceptat amb gran satisfacció fer el pròleg.  

 

A la Lonnie Nelson i  al seu fill James Healy, a Raymond Hoff i a la Laurie Levinger per interessar-se en el meu treball i 

deixar-me participar en el relat de les històries tan personals i emotives dels seus avantpassats.  
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A la Tere Melich per ajudar-me a traduir les cartes i els documents originals que he rebut dels Estats Units. També a 

Víctor M. Renero Arribas per la traducció dels poemes de la Lonnie Nelson. 

 

A David Tormo i a Jaume Escudé per proporcionar-me informació referent al Batalló Lincoln a les nostres terres.  

 

A Quim Lluís pel disseny de la portada i per la il·lustració del poema Balada al soldado conocido. També a Pere Sanz 

per deixar-me fer la petjada d’una bota original d’un soldat del Batalló Lincoln per elaborar la portada.  

 

A Jeremy Orhan que des del primer moment ha donat suport al meu projecte de fer aquest treball i també per l’amistat 

sorgida entre nosaltres.  

 

I per acabar a l’Alexis Pascual per la seva ajuda i dedicació.  
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Columbus, Ohio, U.S.A. 

Do not send in case of injury. 

Thanks, comrade. 

Samuel Levinger 

 

Dear Mother and Father: 

I suppose that by the time you receive this, I will have been dead several weeks. Of course, war is a confused thing, and 

I have seen enough certified corpses walking around to make me a little skeptical, but if you receive this and an official 

announcement too, count it as definite. 

 

This is the last day of relief. We are going up to some front tomorrow to clear out the Fascists. I do not doubt that we will 

be successful in repatriating the boys across the street, but it will be at considerable cost, and as the Lincoln Battalion is 

good it should be in the middle of it. 

 

I still stick by my original conviction that I will be alive long after a whole lot of dictators have died of lead poisoning or 

hardened arteries; but I’ve been wrong on other matters before. Hence I decided to write this letter. 
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Certainly I am not enthusiastic about dying. I’ve gotten a good bit of fun out of my first twenty years despite the fact that, 

except for the last six months they were pretty useless. I suppose I would have enjoyed my next twenty just as much. I 

wanted to write this letter, however, to make clear that there is absolutely nothing to regret. 

 

If I were alive again I think I would join in the battle again at this crucial place. There was an extremely important job to do 

over here and I was one of the men who decided to do it. That a good many of us were killed while doing it is 

unfortunate, and the fact that I was killed is still more unfortunate from our standpoints. However, this has no relevance to 

the necessity of doing the job. This difference between world Fascist and world socialism is too great to permit out 

safeties to be a factor for consideration. 

 

Next I want to beg both of you not to see this out of context. World change is a stern master. It had killed and will kill 

millions of boys as dear to somebody as I am to you. The Fascists want war, and bitter war we will give them. 

 

You are more fortunate than many of the parents, for you still have two children with extremely bright futures. You have 

your extremely valuable work. I am less able to evaluate Father’s work, though I realize its great worth; but in my field, 

that of an author, I can say I think Mother should become one of the most valuable authors of the generation. And you 

still have the emancipation 

of America to be achieved. 
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I think my ideas on immortality agree largely with yours. I once wrote a lousy poem “If there is darkness beyond I shall 

sleep, if light I shall wake.” So if I meet you folks again all to the good-- if not, we’ve had quite a bit of pleasure in each 

other’s company while it lasted. 

As for my friends, give them my love if you run across them. Tell them I said there’s only one thing to remember--that 

there’s one comrade less to do the job of soldier of discontent. They’ll all have to do some work to make up for my getting 

perforated. See if that will get a few of these mugwumps into action. 

 

This has been a clumsy letter. I just want to say that I love you both a great deal, and so forth. Also that it isn’t such a 

serious thing. 

 

Love and revolutionary greetings. 

Joy to the world. 

Samuel Levinger 
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Ariadna, 

Gràcies per les fotos. M’han emocionat. 

Intentaré respondre les teves preguntes. Les contestaré amb sinceritat i espero que puguis traduir-les. 

 

Estimat Ray, 

Sóc l’Ariadna Mulet i estic fent un treball de recerca per a l’escola sobre el Batalló Lincoln. La meva mare i jo vam tenir el 

plaer de conèixer-te gràcies a l’Alan Warren el dia 30 de Març del 2013 a la casa ecològica de la Fatarella. Allí vam 

poder conèixer una mica de l’estada del seu pare a Espanya durant la Guerra Civil Espanyola. 

Aquest estiu he estat treballant en el meu treball i m’agradaria fer-te unes preguntes sobre el seu pare i també sobre el 

teu interès per conèixer els llocs on va estar el seu pare.  

 

M'agradaria saber si el seu pare alguna vegada li va parlar sobre la seva relació amb els seus companys 

espanyols que estaven lluitant amb ell, també si li va parlar d’alguna persona en especial. També m'agradaria 

saber si el seu pare va enviar o va rebre cartes durant la seva estada a Espanya. Si en té alguna hem seria molt 

útil en el meu treball. 

Jo vaig néixer 10 anys després que el meu pare tornés d'Espanya. Ell en aquell moment estava sol i no se sentia proper 

als seus germans i al seu pare, que eren tots molt més conservadors que ell. Si ell va escriure alguna carta o  tenia 
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cartes de casa, jo mai n’he vist cap. Ell mai va esmentar a cap dels seus camarades espanyols, tant sol als joves que 

van estar amb ell al final de la guerra. A la foto del meu pare, però, del desembre de 1937, crec que al voltant de 1/2 de 

la seva esquadra estava formada per espanyols. El meu pare és el de la boina amb la jaqueta de cuir i amb l'arma. En 

totes les fotos que he vist d’aquella època tenia una cigarreta penjant de la boca. Apagada. 

 

El seu pare tenia algun càrrec a la brigada? 

 No, el meu pare va començar com un soldat i va acabar 14 mesos després com a soldat. Només puc suposar que va 

rebutjar tota possibilitat de promoció. 

 

He sentit dir que a la Serra de Pàndols els últims dies van morir milers de persones. El seu pare li va explicar 

què va passar amb els soldats morts? 

No, el meu pare només parlava de l'últim dia i dels morts que es van quedar a les trinxeres. Mai em va parlar de les 

batalles anteriors encara que amb altres sí que hi parlava. Em va dir que gran part del temps va estar malalt a l'hospital, 

però no estic segur que fos veritat. He seguit on estava i ell ha d'haver vist altres batalles. Ell enumera les seves batalles 

en el seu carnet militar (et vaig donar una còpia d’aquest).  

A la cota 666, on tu vas estar, molts dels veterans van ser enterrats al lloc on van caure o van ser portats de tornada de 

la muntanya a la nit en ruc. Si van ser cremats haurien d’estar al Pinell de Brai, situat al costat de la Serra de Pàndols. 
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Em vaig adonar a l'entrevista que coneixia els llocs on el seu pare havia estat, hi havia estat amb el seu pare 

abans?  

No, el meu pare va tornar a Espanya després de la mort de Franco. Suposo que va ser entre el 1982 i el 1984. Va 

arribar a Corbera i a Gandesa però tot havia canviat molt, simplement es va perdre . I després el seu cotxe es va avariar 

a Gandesa. No va ser un viatge gratificant per a ell però tampoc l’havia planejat molt bé. Va passar un parell de dies a 

l'hotel al nord de Gandesa. 

Jo no havia estat a l’Aragó ni a la teva part de Catalunya abans. Ja havia estat en un lloc de la guerra fa dos anys entre 

València i Mora de Rubielos (crec que el turó es diu El Toro). El meu amic Millan em va portar allà i a les barraques de la 

A23. 

Alan ens va regalar un viatge llampec a molts dels lloc on el meu pare havia estat, encara que no vaig anar a Castellejo, 

Valls o Mataró, que van ser els hospitals on va passar molt temps. Ell va estar molt malalt amb la grip(amb molta febre) 

durant gran part del temps que va estar a Espanya i no tenia molt bona salut. 

 

Creu que el seu pare es va penedir de venir a combatre a la Guerra Civil Espanyola? 

No, crec que sempre va estar orgullós d’haver pres la decisió de venir. Es va sentir molt honorat quan Joan Carles va 

oferir la ciutadania als internacionals però no podia acceptar-la perquè hauria hagut de renunciar a la seva ciutadania 

dels EUA, mai faria això. 
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Sé que el pare tenia remordiments sobre com va ser la guerra, però no es va penedir d’haver-hi anat. En la seva 

entrevista a Ripoll va escriure: “La propera vegada hem de tenir caps que sàpiguen més sobre com protegir els nostres 

flancs i es preocupin menys sobre la protecció de la seva pròpia imatge en els Estats Units”. En la revisió del seu servei 

va dir que era un bon company i seria útil per mantenir afiliats als Estats Units. Va perdre la pista de molts dels seus 

camarades després de la guerra, ja que vivíem a les muntanyes de Sierra Nevada a Califòrnia, lluny de la majoria  dels 

grups de veterans. 

 

Avui dia, com són recordats els brigadistes internacionals als Estats Units? Són homenatjats? Hi ha algun 

monument que els recordi? 

Hi ha quatre monuments als Lincoln als Estats Units que figuren a la Viquipèdia: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln_Brigade # Memorials_.26_Awards>, però n’ hi ha d’altres. Probablement 

no tants com n’hi ha a Anglaterra , però n’ hi ha d’ importants a San Francisco, Califòrnia, el City College de Nova York , 

Washington DC , Madison Wisconsin. La majoria dels nord-americans, però, tenen molt poc coneixement del que va 

passar a Espanya. La majoria dels nord-americans pensa en la Guerra Hispanoamericana de 1896 si se'ls hi pregunta. 

Però quan Espanya es posa en el context de la Segona Guerra Mundial, la majoria dels nord-americans entenen ara 

que la lluita no era només contra el franquisme, sinó també contra Hitler i Mussolini. 

 

Després de la Guerra Civil Espanyola, la majoria dels nord-americans que van lluitar a Espanya van ser perseguits pel 

govern dels EUA com a comunistes . Molts es van amagar. El meu pare i la meva mare no van ser perseguits perquè no 
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anaven en contra del Govern. Però l’any 1953, durant la caça de bruixes de McCarthy, senador dels EUA, els meus 

pares van ser visitats i amenaçats per l'FBI. Després d'això, el meu pare va intentar mantenir-se molt apolític, però es va 

involucrar molt en el sindicalisme quan va ser fuster. 

 

Que deia la premsa americana en aquell temps dels voluntaris americans? En té alguna còpia? 

Els diaris d’esquerra, com el Daily Worker, sempre parlaven favorablement sobre els voluntaris. Els veterans tenien el 

seu propi diari i jo recentment vaig escanejar moltes còpies de la dècada de 1940 a partir dels arxius del meu pare.  Tu 

pots descarregar-te’ls com un fitxer comprimit: < http://alg.umbc.edu/dropbox/Archive.zip>. És un arxiu molt gran(gairebé 

250 MB) però hi ha moltes copies sobre el diari dels veterans. Pots trobar històries més recents aquí: 

<http://www.albavolunteer.org/archive/>.  L’any 2005 hi havia moltes biografies dels voluntaris.  

La premsa dels diaris tradicionals dels Estats Units era generalment negativa. Els EUA en aquell moment era 

aïllacionista i volia mantenir-se al marge d’una guerra europea. Els veterans avergonyien els EUA per lluitar contra Hitler 

i Mussolini massa aviat (se’ls anomenava antifeixistes prematurs). Quan van tornar tenien els seus passaports 

confiscats. Quan va arribar la Segona Guerra Mundial al començament no se’ls va permetre lluitar. El 1943, però, van 

començar a ser reclutats per lluitar (sobretot a Itàlia). El meu pare va ser reclutat per anar a combatre a Itàlia i va 

prendre classes d’italià (pensaven que podia aprendre italià ràpidament, ja que parlava bé l’espanyol al moment de 

deixar Espanya). Però l’Exèrcit dels EUA havia pres Roma i no van veure necessari que anés a Itàlia. Va ser enviat al 

Pacífic Sud on va ser sergent de la seu de l’Estat Major del general McArthur, cap de les forces dels EUA al Pacífic. Van 

http://alg.umbc.edu/dropbox/Archive.zip
http://www.albavolunteer.org/archive/
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pensar que ell seria útil a Filipines perquè parlava espanyol. No obstant això, parlaven tagal i anglès. Va passar la major 

part de la guerra darrere d’una màquina d’escriure. 

 

En el meu projecte de l'escola m'agradaria parlar sobre el seu pare i sobre la petjada en vostè i la seva família a 

causa d'aquest malson de guerra. M'agradaria saber la seva opinió sobre la Guerra Civil espanyola i si vostè 

accepta feliç que el seu pare hagués vingut a lluitar a Espanya. També m'agradaria saber sobre vostè (on va 

néixer, què és la seva professió ...)? 

Sempre he estat orgullós que el meu pare tingués el valor d'anar a Espanya. Més tard ell era un pacifista i no volia que 

jo lluités al Vietnam. El seu pare era un pacifista i no volia que els seus fills anessin a la guerra, tot i que gairebé tots ells 

ho van fer. Tots van lluitar a la Segona Guerra Mundial. 

El meu pare sempre estava molt orgullós dels meus èxits acadèmics. Probablement mai vaig apreciar que el meu pare 

anés a lluitar fins els últims dos anys. Estic sorprès que sobrevisqués. Va tenir molta sort de sortir amb vida.  

Vaig néixer a Los Angeles, Califòrnia el 1948 . Vaig ser criat a South Lake Tahoe Califòrnia, on el meu pare era fuster i 

la mare treballava com a costurera . Vaig anar a la Universitat de Califòrnia a Berkeley i em vaig especialitzar en Física. 

Vaig graduar-me a la Universitat Simon Fraser al Canadà i vam viure al Canadà durant 25 anys. Tinc un doctorat en 

Física. Fins el 1999 vaig treballar per al Departament de Medi Ambient de Canadà (el meu supervisor actualment viu a 

Rubielos de Mora). El 1999, em vaig convertir en professor de Física a la Universitat de Maryland, Comtat de Baltimore i 

em vaig retirar aquest any . 
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El 3 d'agost la meva mare, la meva tieta, un bon amic i jo vam anar a la serra de Pàndols on hi ha un monument 

fet per la Brigada Lincoln. Vam fer aquesta visita per retre homenatge al seu pare. Li envio algunes fotos. 

Gràcies Ariadna, recordaré aquestes fotografies. 

 

Espero que si algun dia pot tornar a Gandesa puguem trobar-nos ja que seria un gran plaer per a mi. 

Espero poder tornar a Gandesa / Corbera de nou. Hi ha moltes coses que encara he de veure. Gràcies per honrar als 

veterans a la cota 666. No crec que el meu pare hagués lluitat al cim del turó de 666... ell mai va parlar d'això. Crec que 

potser estava en un emplaçament de metralladora prop de la Plana Major (la cova) a la carretera de Gandesa - Pinell. 

No va patir el pitjor dels bombardejos i la pitjor lluita allà. Però és molt amable de la seva part haver honrat als veterans 

que hi van estar. 

Jo també li enviaré una còpia del carnet del meu pare perquè pugui veure on era i amb quina freqüència va emmalaltir... 

El meu pare va ser ferit a la cota 287. Aquesta és la muntanya situada a la carretera de Móra la Nova al quilòmetre 808. 

Si vostè va al quilòmetre 808, a la banda esquerra hi ha una barraca i un camí que puja a les terrasses del turó del sud. 

Si vostè va al cim i camina cap a la banda situada al costat de Corbera, trobarà les trinxeres on el meu pare era el 23 de 

setembre de 1938. Així que en un mes farà 75 anys. És possible que hi hagi americans allà aquell cap de setmana. 

L’Alan sap on està el turó.  Adjunto una foto (foto 58) aquesta era la vista que el meu pare tenia des de la seva trinxera 

el seu últim dia al front. 

Una abraçada del teu compatriota Ray. 
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