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Al final de la dècada de 1970 van arribar de diversos llocs 

d’Europa  un bon grapat d'anarquistes disposats a compartir 

amb nosaltres la idea de revolució, atrets per allò de què 

“No ens importen les ruïnes, perquè a les nostres mans està 

la reconstrucció d'un nou món que està creixent a casa 

instant”  - o, simplificant una mica “en els nostres cors 

portem un món nou en els nostres cors”, com bé va definit 

Buanaventura Durruti. 

 

Però l’onada del 77 va passar i,  uns anys més tard, va 

aparèixer  Myrtille i Vincent per Barcelona, entusiasmats 

amb el seu projecte de donar visibilitat a una història 

soterrada: la del  seu protagonista Antoine Giménez, cognom 

molt comú a l’Estat Espanyol. 

 
Fins a l'arribada dels "Giménologos" a penes existia 

bibliografia sobre els Internacionalistes que van estar a 

la columna Durruti, pocs estudis avalaven la seva presència 

per terra d'Aragó. I tan sols durant els  primers anys 

mentre apreníem la història a través de llibres com 

«Durruti El proletariat en armes» d'Abel Paz o els tres 

volums de la «Història de la CNT» de Peirats, ens arribava 

alguna referència d'alguns d'aquells francesos, belgues,etc 

que havien combatut en els fronts d'Aragó. 

 

Tan sols havien arribat a les nostres mans referències i 

algunes pinzellades d'alguns anarquistes internacionalistes 

que van preferir combatre en les columnes 

anarcosindicalistes abans que en les Brigades 

Internacionals, que estaven dirigides principalment pel 

marxisme mundial a través de russos, francès o italians. 

 

Luis Mercier Vega un  belga/xilè era pràcticament la nostra 

única referència, que teníem pel seu llibre "Anarquismo 

ayer y hoy"  on feia  una anàlisi de l'anarquisme europeu i 

americà i on analitza una per una figures i moviments 

revolucionaris. Estàvem  a finals dels anys seixanta, tot 

just acabat aquest brot de llibertat que va representar el 

maig del 68 a França, i fins i tot a Barcelona que en 

aquell moment vivia en un règim polític hermètic, tot i que 



ara  sembla que la «Gauche Divine Barcelonina» va passar 

aquells dies màgics el 68 per París. Però millor tirem un 

atapeït sobre  aquest assumpte i tornem a lo que ens diu 

Mercier, que com és ben  sabut pels addictes a la història 

de l'anarquisme que Mercier Vega va estar a Aragó defensant 

la revolució. 

 

Bé, entenc que amb Antoine Giménez el camp dels 

internacionalistes comença per consolidar-se i es fa un pas 

important per conèixer què va ser d'aquells homes que van 

decidir venir a lluitar a Espanya. Per tot això em venen 

coml’anell al dit la Myrtille Gonzalbo y Vincent Roulet i 

els seus col·legues que s'han dedicat a difondre en francès 

les històries del front d'Aragó amb seu col·lectiu de "Els 

Giménologues", fent un treball magnífic. Avui tinc 

l'oportunitat de compartir aquesta inquietud del conèixer 

uns temps que van deixar petjada en el camí i que és bo 

recuperar. 

 

Hola Myrtille i Vincent: m'imagino que el nom de 

Giménologues, parteix  del vostre primer treball amb 

Antoine Giménez, em podeu explicar com  vareu conèixer la 

història d'Antonio? 

 

Amics llibertaris de Marsella (CIRA) van recuperar la 

figura d'Antonio just abans de la seva mort el 1982. No 

s'havia aconseguit publicar les seves memòries de la guerra 

d'Espanya, però sí que es arribar a fer algunes quantes 

còpies en ciclostil. Llavors, després de llegir i 

identificar-nos amb aquella història, vam decidir que  un 

dia que tindríem l'oportunitat de donar-lo a conèixer. 

 

Antonio Giménez en realitat era un italià anomenat Bruno 

Salvadori. Va mantenir fins al final de la seva vida la 

falsa identitat espanyola, un “alies” que li va donar al 

febrer de 1936 l'anarquista Giuseppe Pasotti, líder de la 

Lliga Italiana per als Drets Humans instal·lada per 

aquelles dates a la ciutat francesa de Perpinyà. 

La LIDH va donar suport a molts presos antifeixistes 

italians de Barcelona, i, a voltes els va proporcionar 

documentació falsa per escapar de la persecució de la 

policia política de Mussolini, que actuava amb impunitat a 

l'Espanya republicana com  també en el territori català. 

 

¿Cóm sorgeix la definició de Gimenología - ciència que 

estudia les aventures dels il·lustres i utòpics desconeguts 

- és una disciplina que no deixa d'estendre’s? 

 

Quan vam començar a compartir la història de l'Antonio el 

2004, ens vam adonar que els noms i situacions que evocava 

informaven sobre un fet poc conegut: com i per què 



voluntaris internacionals, homes i dones, se sentien com a 

casa en aquest país on estava començant una espècie de 

revolució social llibertària. El mateix Antonio diu com va 

transformar el seu compromís amb Aragó:  

 

"El 1936 jo era el que se sol dir actualment, un marginal: 

algú que viu al marge de la societat i del codi penal. 

Creia ser un anarquista. En realitat no era més que un 

rebel. La meva acció com a militant es limitava a passar 

per la frontera alguns opuscles impresos a França i 

Bèlgica, sense preocupar-me mai de com es podria construir 

una nova societat. La meva única preocupació era viure i 

demolir l'edifici existent.  Serà en arribar a Pina d'Ebre, 

en veure organitzar la col·lectivitat, en escoltar les 

conferències que donaven alguns companys, al barrejar-me en 

les discussions dels meus amics, com la meva consciència, 

adormida des de la meva sortida d'Itàlia, es va despertar 

". 

 

Al cap de poc temps vam aconseguir per primera vegada un 

document integral sobre el naixement de les milícies 

anarquistes, particularment aquelles unitats de 

franctiradors, que després van ser anomenades «Les fils de 

la nuit». Amb documents preciosos de la família,trobats  al 

fons d’ Hem Day a Brussel·les, vam fer algunes reunions 

durant la nostra investigació amb molts altres curiosos de 

la història -com Marianne Enckell, Freddy Gómez i Phil 

Casoar-. És així, com vam començar a identificar la majoria 

d'aquests voluntaris italians, francesos, belgues, 

alemanys, suecs, suïssos, i com resultat, ens  vam 

apassionem per cada un d'ells i el seu recorregut fins a 

Espanya. 

 

Com veiem Myrtille ens cita a Louis Mercier Vega - el 

«Charles Ridel» d'Antonio - ocupa un lloc important en 

aquest treball com el protagonista principal del Grup 

Internacional de la columna de Durruti en primer lloc, com 

a testimoni de fets durant i després dels esdeveniments, i 

com un teòric de l'anarquisme. Mercier ha insistit que les 

lliçons fossin apreses en aquest moment històric que 

entenem d'un abast universal: 

 

“La nostra pràctica se centra en un diàleg amb ells, un 

diàleg amb els morts, que hem intentat, perquè romangui de 

la seva veritat alguna cosa per ajudar els supervivents, 

als vius; de tots aquells i d'altres milers, no queden més 

que rastres químics, residus de cossos cremats amb benzina, 

i el record de la fraternitat. Se'ns ha donat la prova 

d'una vida col·lectiva possible, sense déu ni amo, així 

doncs, amb els homes tal com són i en les condicions d'un 

món tal com ho fan els homes. 



Edificada per l’ homes, la Revolució Espanyola no és ni una 

construcció perfecta ni un castell de llegenda. La primera 

tasca que necessitem per al nostre propi equilibri és la de 

reexaminar la Guerra Civil a partir del que s'ha vist i el 

viscut, i no conrear la nostàlgia pel nostre entusiasme. 

Tasca que mai s'ha dut a terme amb consciència i coratge, 

ja que hauria portat a posar al descobert no només les 

debilitats i les traïcions dels altres, sinó també les 

nostres quimeres i faltes; les dels llibertaris”. (1)Louis 

Mercier Vega, « Refus de la légende », [« Denegación de la leyenda »], 

1956.  

 

 

Vam trobar molt material i vam tenir l'ocasió de contrastar 

molts dels documents d'arxiu que ens interessaven per a 

aquest treball, així com altra documentació que aportaven 

les famílies, amb el testimoni directe dels protagonistes 

d'aquesta història, fotografies, cartes, estris, textos i 

altres. Tanta informació que va arribat al punt que un dels 

nostres amics ens va suggerir, que creéssim una Càtedra en 

Giménologie. 

 

Amb la nostra manera de treballar, també he de dir-te que 

celebrem en particular l'intercanvi internacional de dades 

entre molts historiadors aficionats com nosaltres, per no 

parlar dels diferents centres de documentació anarquista 

que guarden i oculten molts tresors encara per donar a la 

llum. 

 

La nostra metodologia,  que ja fa un temps es va posar en 

marxa té sempre en compte el testimoni dels protagonistes -

l'oral o escrit pel propi protagonista- per damunt d’altres 

fonts, i acompanyem aquest discurs amb la documentació 

recollida en els arxius per embastar i concloure el relat. 

A mes d’intentar  vincular el camí individual al 

col·lectiu. 

D’ençà que vam començar hem seguit donant veu al món 

vinculat a la  militància anarquista a banda i banda dels 

Pirineus. 

 

¿Quin és el vostre públic a França, a Espanya i tinc entès 

que en altres països us presten també atenció al tema que 

tracteu ? 

 

El llibre de "Les Fils de la nuit" va ser molt ben rebut a 

França el 2006 en l'ambient llibertari i més enllà. 

L’edició era de tres mil còpies que van ser ràpidament 

difoses. La segona edició de 3000 exemplars - revisada i 

ampliada va ser publicada al maig de 2016 – va exhaurir-se 

amb tres mesos i l'editorial Libertalia en va imprimir 2000 

exemplars més que s'estan venent a molt bon ritme. 



¡a Zaragoza o al Charco! van ser impresos  2000 exemplars 

que també s'estan difonent sense problemes. 

 

A Itàlia es va publicar el 2007 una petita edició italiana 

de la història d'Antonio per Edizioni La Baronata: "Amori e 

Rivoluzione. Ricordi di un miliziano in Spagna (1936-

1939)”. 

Com sabràs, aquest  també es va publicar el 2005 a Espanya 

amb el títol de "Del amor la Guerra y la Revolución" la 

primera edició del text d'Antonio (escrit en francès), amb 

un pròleg de Paco Madrid a l'editorial Pepitas de Calabaza 

de Logroñoo. 

I el 2009, també amb Pepitas de Calabaza, es va publicar 

una edició completa amb les nostres notes bibliogràfiques, 

en dos volums “Del amor la guerra y la revolución” y “En 

busca de los hijos de la noche”. 

També crec que és bo anunciar-te que per 2018 AK Press 

Califòrnia publicarà una edició completa en anglès de "Les 

Fils de la nuit". 

 

M'ha sorprès el tiratge del qual parles de "Les Fils de la 

nuit" tres mil i cinc mil en una segona edició. Aquí a 

Espanya els números de les edicions van d'una altra manera, 

és a dir, qualsevol edició llibertària de cinc-cents 

exemplars ja és un èxit, pot haver-hi alguna excepció com 

el Durruti d'Abel Paz però no gaire més. 

 

Hem tingut bona premsa (ressenyes als diaris “Libération” 

el 2006, “le Monde” i el setmanal molt conegut “Le Canard 

Enchaîné” el 2016, es diu a França que es considera a “Les 

fils de la nuit” alguna cosa semblant un  clàssic sobre la 

revolució espanyola. Com la primera edició es va esgotar 

molt ràpidament, el 2016 hi havia molta gent que 

l'esperava. Fixa't que hi ha joves que van viatjar a l’ 

Aragó per seguir les petjades d'Antonio Giménez, i per 

veure directament els llocs on va actuar. 

 

Ara recentment heu passat per Barcelona presentat ¡”A 

Zaragoza o al charco”! Aragón 1936-1938, récits de 

protagonistes libertaires. 

 

En aquest llibre, recolliu unes quantes històries que vau 

anar embastant a l'exili espanyol, però algunes observo que 

són persones de l'interior, és a dir, que viuen a Catalunya 

o Aragó. L'exili i la vostra tasca d'investigació us ha 

apropat a Saragossa, Barcelona i tot el que envolta aquests 

entorns geogràfics. 

 

¿Vau conèixer Florentino Galván Trías, o a Emilio Marc 

Pérez per no anar més lluny en els "militants de la vida" 

que hi ha en aquest últim llibre, la història de tota 



aquesta aventura plasmada en blanc i negre. 

Com van ser aquestes trobades el camí fins arribar a 

aquestes persones i que estiguessin disposades a explicar 

bona part de la seva història? 

 

Després de la primera edició de "Les Fils de la nuit" 

estàvem fent presentacions del llibre per França i 

contínuament ens trobàvem amb exiliats o els seus fills, 

sempre a la primera fila, molt atents i amb ganes de 

participar en el debat. 

És el cas per exemple d'un vell milicià anarquista com va 

ser Emilio Marco Pérez que vivia a Tours, nascut a Falset 

que d'aquell poble del Priorat va partir cap al front de 

Belchite on va lluitar a la columna Sud Ebre (la d'Antonio 

Ortiz). 

Poc després, a Grenoble, hem trobat a Helios Peñalver, el 

fill del destacat cenetista Juan Fernández Peñalver mort a 

l'exili el 1983, nascut a Sant Feliu de Llobregat. Ell se'n 

va anar amb diversos voluntaris més del seu poble amb la 

columna d'Antonio Ortiz cap al Front d'Aragó, i va 

constituir la Centúria Peñalver. ¡Fixa't que Emilio Marco 

havia combatut  precisament en aquesta centúria i se’n 

recordava molt bé de Peñalver. Que bonica coincidència en 

el nostre debats presentacions es creuessin històries 

paral·leles. 

 

En aquest cas, va ser l’Helios Peñalver qui va escriure la 

història del seu pare i va aprofitar l'oportunitat per 

completar-lo amb la seva pròpia, com a membre de la FIJL en 

l'exili. 

Vam tenir l'oportunitat de presentar els nostres llibres, 

la primavera passada, als arxius de Sant Feliu de Llobregat 

i tenim un acord amb els responsables de l'arxiu perquè es 

publiqui, en pròximes dates en català, la història d'un 

fill de Sant Feliu de Llobregat com era Joan Fernández 

Peñalver i la de la seva família a l'exili francès. 

 

Aquests fets enriqueixen la nostra tasca i les nostres 

indagacions donen els seus fruits en noves edicions, 

l'important en aquests casos és donar l'oportunitat perquè 

altres persones curioses s'interessin pels seus coetanis. 

 

A Tours, també varem trobar un amic d'Emilio Marco, a 

través de la seva filla Engracia Galván, filla de 

Florentino Galván Trías, natural d'Encinasola (Huelva), 

refugiat a Vierzon on va morir en 1966. Ell va ser un altre 

destacat cenetista, segons sembla evacuat de Saragossa per 

alguns "Fill de la nuit" i va tindré càrrec en el Consell 

d'Aragó a Casp. 

 



El que nosaltres "Els Gimenòlegs", vam fer en aquesta 

ocasió va ser posar a aquestes tres persones en contacte: 

Emilio, Engracia i Helios: El resultat va ser un diàleg i 

una fluïdesa de correspondència entre ells mateixos. 

 

Vam completar els relats amb fotos i documents 

proporcionats per les famílies o algunes altres imatges que 

es troben en els arxius o que havien sigut  publicades 

anteriorment. 

A aquests tres personatges, hem afegim ara el preciós 

testimoni de Petra Gràcia Major (mare de Tomás Ibáñez), que 

en la seva joventut havia conegut a Florentino Galván. 

Segons ens explica Tomàs Ibáñez, poc abans de morir Petra 

li parlà dels temps intensos i molt durs que van haver de 

viure els llibertaris a la ciutat de Saragossa després del 

cop d'Estat feixista de juliol de 1936. Sempre a l'espera 

de l'arribada de les columnes anarquistes. 

En Tomàs també ens va aportar una valuosa informació sobre 

Galvan que ens va ajudar a completar la visió de la 

història que ens explicava la seva filla Engràcia, que va 

quedar atrapada a la ciutat de Saragossa amb la seva mare 

durant tota la guerra. 

 

A l'octubre de 2008, vam tenir l'ocasió de contactar amb 

Isidre Benet Palou de València, de 93 anys. Isidre era ex 

membre del Grup Internacional de la Columna Durruti encara 

que ell era espanyol. Pel que ens va explicar, es va 

integrar aquest grup després  d’ entrar al poble aragonès 

de Siétamo al setembre de 1936. 

La imatge d'Isidre Benet apareix diverses vegades en la 

pel·lícula de la CNT de l'època: "Aguiluchos de la FAI por 

tierras de Aragón". 

 

Després de moltes converses telefòniques – que ens havien  

excitat i ens carregaven d'energia amb ànsies de conèixer-

lo personalment - el mes de maig de 2010 vam tenir per fi 

l'ocasió de trobar-nos  amb Isidre Bonet i estar amb ell 

durant dos dies en una trobada celebrada a Perdiguera 

(Saragossa) que per a nosaltres "els Gimenologos", va ser 

memorable, ja que entre altres coses vam poder gaudir en 

directe del que allí s'estava vivint, amb la complicitat de 

la població local. 

Així podem afirmar que tots junts hem aconseguit 

reconstruir amb precisió les circumstàncies de la batalla 

dels dies 15 i 16 d'octubre de 1936 a Perdiguera, en un 

lloc on van deixar la vida més de quaranta homes del Grup 

Internacional de la Columna Durruti; i així hem recollit 

nous testimonis. 

 
Abans de sortir publicat el llibre en 2013, a la seva 

primera edició, l’Emilio ens va dir: "M'alegro de la 



publicació d'aquesta història, perquè crec que és important 

que les persones sàpiguen el que vam fer els anarquistes a 

Aragó". 

Després de tot aquest temps compartit amb tots ells: 

Emilio, Engracia, Helios, Isidre es van convertir en uns 

extraordinaris amics, però el temps no perdona i ja ens van 

deixar molts d'ells, només Engracia continua entre 

nosaltres. 

 

¿També em té una mica intrigat el títol de “A Zaragoza o al  

Charco” em pots explicar quina és la conclusió el perquè 

d'aquest títol? 

 
“¡A Zaragoza o al charco!” és un crit de ràbia i alè, que 

utilitzaven els milicians al front d'Aragó perquè la moral 

romangués alta i forta i, sobretot mantenir el seu valor. 

Més tard els milicians vençuts en els camps de concentració 

francesos també el recordaven. 

 

Va ser en  Tomàs Ibañez qui ens va explicar amb detall el 

veritable significat d'aquell crit de guerra dels 

anarquistes. 

"¡A Zaragoza o al Charco!" és una famosa expressió d'un 

refrany que data del segle XIX per il·lustrar l'obstinació 

dels aragonesos. 

Un aragonès es va trobar en el seu camí a un sacerdot que 

li pregunta: ¿ Adónde vas? 

"A Zaragoza,"  

El cura responde: "si Dios quiere",  

-el otro respondió:  

"Nos guste o no, es a Zaragoza que voy”.  

"Dios aparece en este momento para castigar al 

recalcitrante y convertirlo en rana y dejarlo en un 

estanque. 

Mucho después, este aragonés pudo restaurar su forma humana 

y reanudó su viaje. 

Pero de nuevo  se cruzo un sacerdote en el camino que le 

hace la misma pregunta, y él respondió: "Voy a Zaragoza ... 

o al charco",  

ya que el anarquista  aragonés no estaba dispuesto a decir:  

"si Dios quiere. " 

Frente a tal determinación, Dios tiró la toalla. 

 

S'entén que aquesta faula bàsicament irreverent cap a la 

religió, en contra de l'autoritat suprema h’ atret 

anarquistes. Un d'ells, Florentino Galván, va signar els 

seus articles: "Uno del Charco". 

 
Aquesta  faula irreverent amb la religió, i en contra de 

l’autoritat suprema, va atraure els anarquistes. Un d’ells, 

Florentino Galván, signava els seus articles: “Uno del 



Charco”.  

 

Magnifica faula que difícilment oblidaré.   

¿Teniu una llista de tots els internacionals que van estar 

amb Durruti al front d'Aragó? 

 

Malauradament no és així, s'hauria de reunir tot el 

material d'arxiu que es troba a Amsterdam (IISG): es tracta 

de llistes de desenes i desenes de milicians francesos, 

alemanys, austríacs, italians, suïssos, suecs, russos, etc 

elaborades per la CNT-FAI a partir d'agost de 1936 fins a 

juliol 1937. Molts inventaris s'estan realitzant per amics 

a diversos països com França, Espanya, Alemanya i Itàlia. 

Sabem que els més nombrosos eren els francesos i els 

italians, però no tots van anar a parar a la Columna 

Durruti. 

 

¿També hi va haver altres internacionals en altres columnes 

com la d'Ortiz o d'Ascaso? 

 

De fet, existia un "Grup Internacional Columna Ortiz", 

també anomenat "Centúria Sébastien Faure." En el llibre "A 

Zaragoza o al charco!" Hi ha una llista no definitiva dels 

francesos i italians que van estar en aquesta centúria. 

També vull remarcar que,a finals de juliol del 36  van 

arribar a Catalunya, els voluntaris italians, que eren un 

grup nombrosos i estaven molt ben organitzats. Amb l'ajuda 

de Camillo Berneri i Abad de Santillán van crear una Secció 

Italiana que immediatament es va unir al front d'Osca i va 

lluitar al costat de la Columna Ascaso. 

 

¿Avui dia, entre les famílies de tots aquests anarquistes 

francesos, italians, suïssos, etc sabeu si segueixen 

l'estela d'avis o pares, si estàs persones al segle XXI 

senten alguna curiositat per recuperar la història, la 

utopia de pares i mares que van lluitar fins i tot en un 

país una mica estrany per a ells, el clima, els costums, 

que ells poc coneixien, però que van entendre que era el 

moment d'un món nou, en fi, la pregunta seria si fa no fa 

¿com veuen els familiars de tots aquests resistents al 

feixisme espanyol i si entenen la lluita de pare i avis 

d'aquell moment? 

 

Conèixer L’Antonio Giménez i la seva història ha estat un 

gran regal per a nosaltres. Gràcies a aquest fet hem tingut 

l'oportunitat de conèixer als descendents d'alguns 

Internacionals: per exemple Jean Boyon ens va demanar què 

indaguéssim la sort de la seva tia Suzanne Hans anarquista 

parisenca morta durant la batalla de Perdiguera. Quant vam 

visitar aquesta zona d'Aragó Jean viatge amb nosaltres. 



Hem conegut a Marseille a Alba Balestri, filla de Gino 

Balestri anarquista italià que va lluitar en la Secció 

Italiana, amb la documentació que va poder recollir va 

escriure un gran treball sobre el seu pare i els seus 

companys on podem veure documents i fotos inèdites molt 

interessants per anar ampliant la bibliografia. 

 

En “¡A Zaragoza o al Charco!” hem afegit als relats de 

protagonistes dos "cròniques giménologiques". La primera 

s'interessa a les condicions de la iniciació del projecte 

comunista llibertari a l’Aragó, amb l'estudi d'alguns casos 

concrets en els pobles al sud de l'Ebre. La segona es 

titula "algunes aproximacions a la qüestió de la violència 

revolucionària", i torna a la campanya de criminalització 

orquestrada per la burgesia catalana dels anys trenta 

contra els anarquistes, fins a la "Història escombraries 

actual". 

 

Gràcies Myrtile ha estat un viatge apassionant conèixer 

aquesta història dels anarcos Internacionalites i 

t'asseguro que rabosa d'energia aquesta passió per "Les 

fils de la Nuit" o simplement preferir tornar al “Charco”. 

salut 

 Article no publicat a Catalunya CGT descartat per la 

direcció de la revista).  

 

Manel de Sucre i Cortiella 

 

 

 

 

 



 
Myrtille Presentant un dels llibres. 



 
Targeta Portal   

 
Antoine Gimenez 



 
Foto de Florentino Galvan al front d’Aragó 
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