Ei nom de Francesc Reixach
i Cabratosa (Girona, 1918-1994)
ens parla sobretot de l'Hospita]
de Girona i de i'Assocíació
Arqueológica, d'una activitat
callada per preservar l'antiga
farmacia i d'unes gesdons a
favor del coneixement de la
nostra térra i els seus
monunients. Accions que també
van reflectir-se en diversos
escrits en el butlietf de
l'associació esmentada, en
Topuscle Farmacia amiga de
VHospital de Santa Caterina
(Girona 1982) i en la seva
participació en el Ilibre collectiu
de Narcís Caslells i Narcís
Puigdevall L'Hospita! de Santa
Caterina (Girona 1989).

¡986.
Frúncese

Reixach.

De fet, pero, aquesta imatge
és parcial. Correspon a la
darrera etapa de la seva vida, a
la que comen9á el 1974 després
que va reingresar al servei de la
Diputació de Girona, amnistiat
de la seva actuació anterior. És
el Reixach que veig envoltat de

personatges cora Miquel Oliva,
Francesc Riuró i Josep Canal.
Tanmaleix la biografía de
Francesc Reixach és for^a mes
complexa i desconeguda. Ací no
és ei üoc adequat per explicar-la,
pero les pistes que puc oferir-ne

J980. Reixach amb companys
de I'Associació
Arqueológica
en una visita feía al Cau
de les Goges (Sant Julia de Ramis).

parlen especialment d'un home
actiu i preocupat pels problemes
coMectius.
Reixach va patir el drama de
la guerra civil com a soldat
república, presoner en un camp
de concentració i en un batalló de
treballadors. Quaii va poder
retornar a Girona, bagué de
revalidar els estudis de batxiller i
de mestre, i repetir el servei
militar. Després va regentar, com
a substituí, algunes escoles (Sant
Joan les Fonts, Bianya, Plañóles).
Mes tard va treballar a la Llar
Infantil, on va viure una
experiencia que rimpactá
pregonament. Al mateix temps
va revalidar el tftol de practicant
que havia obtingut durant la
guerra, la qual cosa el dugué a
freqüentar T Hospital de Santa
Caterina, on treballá al servei
deis doctors Llobet, García
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Bragado i Ordis. L'any 1943 va
quedar-s'hi com a funcionan de
la Diputació, i des d'aquesta
posició es va comprometre a fer
una obra social que anava mes
enllá de la professional.
La situació del nioment era
plena de drames individuáis i
coMectius. Era la postguerra del
racionament i de l'estraperlo, de
raíUament i de la penuria. 1
Reixach va entrar en contacte
amb elements que li demanaren
coMaboració per ajudar
ciutadans sense mitjans i
maialts, i també per enfrontar-se
a la dictadura; Emili Pagés,
Ignasi Alonso, Josep Soler,
Magdalena Puerto...

Francesc Reixach va formar
part de les Joventuts Combatents i
treballá amb gmps subversius que
repartien octavetes i es movien en
céllules cJandestines. Alertat de
la presencia de la policía a
l'Hospital, Tany 1945 en fugí per
una porta secundaria i s'establí a
Barcelona. Allá va continuar
l'actuació antifranquista fms que
l'abril de 1947 fou desmantellada
i'organització de Girona i la del
PSUC de Barcelona, que ord al
darrere de les Joventuts
Combatents. Reixach va caure
també en la repressió i fou
ingressat a la presó de Salt.

1957.
Caves
de Serinyá.
Dr. Coromines,
F. Reixach,
Dr. M. Oliva
i E. Carhonell.

1979.
Reixach amb
el Presiden!
Tarradelles

1990.
Reixach a la
farmacia de
I 'Hospital de
Santa Caterina
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Sotmés a consell de guerra el
dia 23 de mar? de 1949, Francesc
Reixach va ser condemnat a
quinze anys de reclusió, perqué
hom va considerar-lo autor d'un
delicte d'adhesió a la rebellió
militar. La sentencia el feia
responsable de I'organització del
grup, de la publicado del
pe.úbd\c Avant (Q^cxii a máquina),
de la coMocació de pasquins, i
encara d'actuar com a enlla? des
de Barcelona amb el comité de
Girona. Val a dir que es tractava
de la sentencia mes dura
de les que foren dictadas
contra els grups
antifranquistes que van
ser descoberts i castigats
a la Girona deis anys
quaranta.

que dugué a lermc en les
institucions oficiáis i
I'Associació Arqueológica. Pero
el fet ens serveix així mateix per
tributar -en aquesta hora de
democracia desmemoriada- un
record ais resistents de l'hora
mes difícil, a aquells que no
vaciMaren a comprometre's en
qüestions collectives i que
sofriren en la propia carn les
urpes poderoses de la dictadura.
JOSEP C L A R A

Reixach va ser
traslladat, aleshores, de
la presó de Salt a la de
Sant Miquel deis Reis
(Valencia), on va
romandre fins a l'any
següent, en qué ana a
parar al penal de
Burgos. Beneficiat pels
indults deis anys 1950 i
1952, va obtenir la
Ilibertat el 1953, després
d'haver estat engarjolat
durant sis anys.
Rememorant, dones,
el seu nom, valorem
positivament la tasca
11 ¡24i|

