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Gironins a la  Gran Guerra
El 2014 s’iniciava la commemoració del centenari del començament de la Primera Guer-
ra Mundial, un conflicte que va comportar la desfeta definitiva dels grans imperis euro-
peus, la creació d’una munió de nous estats, entre els quals la URSS, i l’evidència que els 
centres de poder mundial començaven a desplaçar-se. El conflicte va provocar també la 
mort d’uns deu milions de soldats, unes dimensions desconegudes fins al moment.

La neutralitat espanyola va generar un creixement de les exportacions que va reper-
cutir enormement en l’economia catalana. El final del conflicte va derivar en una crisi 
de llargues conseqüències. Però, malgrat la neutralitat, uns nou-cents catalans van 

>> Medalla dels 
Voluntaris Catalans 
(1914-1918).
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participar en el conflicte com a soldats, alguns formant part del Regiment de Marxa de 
la Legió Estrangera francesa, d’altres al seu exèrcit regular. També n’hi va haver que 
van fer de cronistes i van explicar la guerra a uns conciutadans que la sentien amb pas-
sió perquè sabien que el seu resultat condicionaria el futur del món. En aquest dossier 
recuperem la història de quatre gironins que van viure el conflicte des de dins: Joan Ill i 
Francesc Pujulà i Vallès, com a combatents; Agustí Calvet (Gaziel) i Anicet Sardó com a 
cronistes, cadascun a una banda diferent del conflicte. Joan Ill hi va deixar la vida. Cap 
dels altres no en va sortir indemne.

>> Infanteria anglesa a la batalla del 
Somme (nord de França), el juliol de 1916. 
En els cinc mesos següents aquesta batalla 
provocà més d’un milió de baixes. 
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